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حقو% �لطبع "فوظة

ُيمَنع نقل �1 6زين �1 4عا�5 4نتا2 01 جز. من هذ� �لكتا' 
بأ0 شكل �1 بأية �سيلة: تصويرية �1 تسجيلية �1 4لكتر�نية 

�1 غI Mلك 4ال بإHI خطي مسبق من �لناشر

�لطبعة �لثامنة
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مقدمة �لطبعة �لثالثة
بخط �لمؤلف �حمه �هللا

هذc طبعة جديد� من كتابي >مع �لناa<؛ �لحمد هللا على 
Hْ1 1عاH عليها ��فق 4ليها، �1سأe �هللا H1 ينفع بها �لُقّر�.، 

�1ّال يحرمني 1نا �ناشَر �لكتا' من �لثو�'.

علي �لطنطا�0
مكة �لمكرمة

١٤٠٩ eبيع �أل�� ١٢ 
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1حسن كما 1حسن �هللا 4ليك

I1يعت سنة ١٩٥٦

على  �1نا  موقد�،   ���لنا �5فئة  �لغرفة   �Iفإ �لبا�حة   nنظر
1�يكة مريحة، 1فكر في موضوV 1كتب فيه، ��لمصباp 4لى جانبي، 
صوفًا  تعالج  �1مهم   ،Hيكتبو ��أل�ال5  مني،  قريب  ��لهاتف 
تحيكه، �قد 1كلنا �شربنا، ��لر�5ّ (�لر�5يو) يهمس بصوn خافت، 

�كل شي. هاy5، �ليس ما 1شكو منه �1 1طلب xيا�5 عليه.
 nثم فكر قلبي.   ��قر� >�لحمد هللا<، 1خرجتها من  فقلت: 
فر1يت H1 >�لحمد< ليس كلمة تقاe باللساH �لو �55ها �للساH 1لف 
مر�، �لكن �لحمد على �لنعم H1 ُتفيض منها على �لمحتا2 4ليها. 
حمد �لغني H1 يعطي �لفقر�.، �حمد �لقوH1 0 ُيسعد �لضعفا.، 
�حمد �لصحيح H1 يعا�H �لمرضى، �حمد �لحاكم H1 يعدe في 
1نا  �I4 كنت  �لنعم   cهللا على هذ� 1كوH حامد�ً  �لمحكومين، فهل 
 �I4� لبر5؟�� Vفي �لجو c50 ��1ال���1ال05 في شبع ��5. �جا

كاH جا�0 لم يسألني 1فال يجب علّي 1نا H1 1سأe عنه؟
�سألتني �xجتي: فيَم تفكر؟ فقلت لها.

خلقهم،  من  4ال  �لعبا5َ  يكفي  ال  �لكن  صحيح،  قالت: 
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 H1 نفسك قبل nتكفي جير�نك من �لفقر�. ألفقر H1 nَ5��لو 1
تغنيهم.

قلت: لو كنت غنيًا لما �ستطعت H1 1غنيهم، فكيف �1نا �جل 
مستو�، يرxقني �هللا �x% �لطير، تغد� ِخماصًا �ترجع بِطانًا؟

ال. ال 1�يد H1 1غني �لفقر�.، بل 1�يد H1 1قوH4 e �لمسائل 
نسبية، �1نا بالنسبة 4لى 1�با' �آلال� �لمؤلفة فقير، �لكني بالنسبة 
4لى �لعامل �لذ0 يعيل عشر� �ما له 4ال 1جرته غني من �ألغنيا.، 
لها   5��لتي ال مو �لمفر�5  4لى �أل�ملة  بالنسبة  �لعامل غنّي  �هذ� 
�ال ماe في يدها، �َ�'ُّ �آلال� فقير بالنسبة لصاحب �لماليين؛ 
�ليس  مطلقًا،  �ِغنًى  مطلقًا  فقر�ً  غني  فقير �ال  �لدنيا  في  فليس 
فيها صغير �ال كبير، �َمن َشّك فإني 1سأله 1صعب سؤ�e يمكن 
ه 4لى 4نساH، 1سأله عن �لعصفو�: هل هو صغير �1 كبير؟  H1 يوجَّ
فإH قاe صغير. قلت: 1قصد نسبته 4لى �لنملة. �H4 قاe: هو كبير. 

قلت: 1قصد نسبته 4لى �لفيل.

فالعصفو� كبير جد�ً مع �لنملة، �صغير جد�ً مع �لفيل. �1نا 
غني جد�ً مع �أل�ملة �لمفر�5 �لفقير� �لتي فقدn �لماe ��لعائل، 

.eمن ملو� �لما Hفال� Hكنت فقير�ً جد�ً مع فال H4�

*   *   *

تقولوH4 :H �لطنطا�0 يتفلسف �ليو�. ال؛ ما 1تفلسف �لكن 
1حب H1 1قوe لكم -يا 1يها �لسامعوH �يا 1يها �لسامعاH4 -n كل 
 �I4 .يجد من هو 1فقر منه فيعطيه H1 حد منكم ���حد� يستطيع��
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 (١)>�� لم يكن عند� -يا سيدتي- 4ال خمسة 1�غفة �صحن >مجدَّ
 cبقي عند له شي.. ��لذ0  H1 تعطي �غيفًا لمن ليس  تستطيعين 
بعد عشائه ثالثة صحوH من �لفاصوليا ��لرx �شي. من �لفاكهة 
 .����لحلو يستطيع H1 يعطي منها قليًال لصاحبة �أل�غفة ��لمجّد
��لذ0 ليس عندc 4ال 1�بعة ثيا' مرقعة يعطي ثوبًا لمن ليس له 
ترقع �لكنه مّل  بذلة صالحة لم تخر% �لم   cشي.، ��لذ0 عند
منها، �عندc ثال� جد5 من �5نها، يستطيع H1 يعطيها لصاحب 
لو   ،eبا �لمرقعة. �ُ�ّ' ثو' هو في نظر� قديم �عتيق  �لثيا' 
 pلزينة، �هو يفر� aلبا cثو' �لعيد �التخذ c1عطيته لغير� لر�
به مثل فرحك 1نت لو H1 صاحب �لماليين مّل سيا�ته �لشفر�لية 
طر�x سنة ١٩٥٣ -بعدما �شتر� كا5يال� طر�x ١٩٥٦- فأعطا� 

.��تلك �لسيا
�مهما كاH �لمر. فقير�ً فإنه يستطيع H1 يعطي شيئًا لمن هو 
لير�،  ��تبه مئة �خمسين   xيتجا� 1فقر منه. H4 1صغر موظف ال 
ال يشعر بالحاجة �ال يمسه �لفقر �I4 تصد% بلير� ��حد� على من 
 cبعمئة لير� ال يضر�ليس له شي.، �صاحب �لر�تب �لذ0 يبلغ 1
H1 يدفع منها خمس لير�n �يقوe: "هذc هللا". ��لذ0 يربح عشر� 
بمئتين منها في  �لشهر يستطيع H1 يتصد%  �لتجا�� في  �ال� من 

كل شهر.
4نكم  ��هللا،  ال   .Hبالمجا يذهب  تعطونه  ما   H1 تظنو�  �ال 
�لقد  �آلخر�.  قبل  �لدنيا  في  تقبضونه  1ضعافًا؛  �لثمن   Hتقبضو

______________________
.a(١) طعا� من �لُبرُغل (�هو �لقمح �لَمْجر��) مع �لعد
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جربت Iلك بنفسي. 1نا 1عمل �1كسب �1نفق على 1هلي من 1كثر 
 eمن ثالثين سنة، �ليس لي من 1بو�' �لخير ��لعبا�5 4ال 1ني 1بذ
في سبيل �هللا �I4 كاH في يد0 ماe، �لم 51خر في عمر0 شيئًا، 
 ً���كانت �xجتي تقوe لي �5ئمًا: "يا �جل، �فر ��تخذ لبناتك �5

على �ألقل"، فأقوe: "خليها على �هللا". 1تد��H ما�I كاH؟
لقد حسب �هللا لي ما 1نفقته في سبيله ��5ّخرc لي في >بنك< 
�لحسناn �لذ0 يعطي 1�باحًا سنوية قد�ها سبعوH 1لفًا في �لمئة. 
نعم! {َكَمَثِل َحّبٍة 1نَبَتْت َسْبَع َسَنابَِل في ُكلِّ ُسنبَُلٍة ِمَئُة َحّبة} �هنا� 
ُيَضاِعُف لَِمن يشاُ.}، فأ�سل  xياn�5 تبلغ ضعف �لربح {��ُهللا 
 ��هللا صديقًا لي سيد�ً كريمًا من 1عياH 5مشق(١) فأقرضني ثمن �لد�
1�سل 1صدقا. �خرين من �لمتفضلين(٢) فبنو� �لد�� حتى كملت �
من  عليها   ���لماّ يعرفه  ما  4ال  1مرها  من  1عر�  ال  -��هللا-  �1نا 
�لطريق، ثم 1عاH �هللا برx% حالe لم يكن محتَسبًا فوفيت 5يونها 

جميعًا. �َمن شا. Iكرn له �لتفاصيل �سميت له �ألسما..
�ال  عني،  �هللا  فّرجه  4ال  قط  ضيق  في  ��هللا  �قعت  �ما 
 H1 5�x عند0 شي. �1حببت  �حتجت لشي. 4ال جا.ني، �كلما 

1حفظه �ضعته في هذ� >�لبنك<.
يعطي  �لذ0  �لمخلو%  >بنك<  يعامل  عاقل  �لدنيا  في  فهل 
�يتر�  قنبلة،  �1 طيرته  �حتر%   �1 1فلس  �بحًا حر�مًا ��بما   ٪٥

______________________
(١) هو �ألستاI �لسيد سعيد �ز�، نقيب �ألشر��.

�خليا�  سهيل  ��لسيد  �لعا�   ��لقا5 عبد  �لشيخ  �لكر��   Hإلخو��  (٢)
��لسيد فخر0 �حلس�.
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1لفًا؟   Hسبعو c�مئة �بحًا قد �لذ0 يعطي في كل  �لخالق  >بنك< 
�لعالمين فال يفلس �ال يحتر% �ال   '�ن عليه< عند  �هو >مؤمَّ

.aلنا� eيأكل 1مو�
فال تحسبو� H1 �لذ0 تعطونه يذهب هد��ً، H4 �هللا يخلفه في 
�لدنيا قبل �آلخر�. �1نا ال 1حب H1 1سو% لكم �ألمثلة، فإH كل 
��حد منكم يحفظ مما ��1 �1 سمع كثير�ً منها. 4نما 1سو% لكم 
مثًال ��حد�ً: قصة �لشيخ سليم �لمسوتي �حمه �هللا. �قد كاH شيخ 
1بي، �كاH -على فقرc- ال ير5 سائًال قط، �لطالما لبس �لجبة 
4لى  �عا5  4ليه  فدفعها  فنزعها  يرتجف   H�5بر فلقي  >�لفر��<   �1
�، �طالما 1خذ �لسفر� من 1ما� عياله فأعطاها �لسائل. �xلبيت باإل�
�كاH يومًا في �مضاH �قد ُ�ضعت �لمائد� �نتظا��ً للمدفع، فجا. 
1نه �عياله بال طعا�، فابتغى �لشيخ غفلة من �مر1ته  سائل يقسم 
�فتح له فأعطاc �لطعا� كله! فلما �I n1لك �مر1تُه َ�ْلوَلْت عليه 
تمر  فلم  ساكت.  �هو   ،cعند تقعد  ال  1نها  �1قسمت  �صاحت 
 Hلبا' �جا. من يحمل �ألطبا% فيها 1لو�� Vنصف ساعة حتى ُقر
�لطعا� ��لحلو� ��لفاكهة، فسألو�: ما �لخبر؟ ��I4 �لخبر H1 سعيد 
باشا شموين كاH قد 5عا بعض �لكبا� فاعتذ���، فغضب �حلف 
�لشيخ سليم   ��5 4لى  �لطعا� �1مر بحمله كله  يأكل 1حد من  1ّال 

1�1يت يا �مر�1؟ :eلمسوتي. قا�
 nقعد قد  �كانت  مسافر�ً،  �لدها   Hكا �لتي  �لمر�1  �قصة 
��54 �قطعة خبز، فجا. سائل  لقمة  4ال  1مامها  تأكل �ليس  يومًا 
 cفمنعت عن فمها �1عطته �باتت جائعة، فلما جا. �لولد من سفر
جعل يحّدثها بما ��1. قاe: �من 1عجب ما مر بي 1نه لحقني 1سد 
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 nفي �لطريق، �كنت �حد0 فهربت منه، فوثب علّي �ما شعر
4ال �قد صرn في فمه، ��I4 برجل عليه ثيا' بيض يظهر 1مامي 

.c5لقمة بلقمة"، �لم 1فهم مر�" :eفيخّلصني منه �يقو
�لذ0  �ليو�  في  هو   �I4� �لحا�5  هذ�  �قت  عن  فسأَلْته 
 Vتصدقت فيه على �لفقير، نزعت �للقمة من فمها لتتصد% بها فنز

�هللا �لدها من فم �ألسد.
��لصدقة تدفع �لبال. �يشفي بها �هللا �لمريض �يمنع بها �هللا 
�أل�I، �هذc 1شيا. مجربة، �قد ��n5 فيها �آلثا�. ��لذ0 يؤمن 
�لعطا. ��لمنع، �هو   cفيه �بيد 4لهًا هو يتصر�   Hلكو� بأH لهذ� 
لنا  ما  يعلم H1 هذ� صحيح، ��لملحد  �لذ0 يشفي �هو يسّلم، 

معه كال�.
��لنسا. 1قر' 4لى �إليماH �4لى �لعطف، �H4 كانت �لمر�1 
 nلسيد�� 1خاطب  �1نا  �لرجل.  من   eبالما بخًال  1شد  -بطبعها- 
 Hيكو H1� ،لكال� صرخة في ��5 مقفر� 1ّال يذهب هذ�  1�جو �
له 1ثرH1� ،c تنظر كل ��حد� من �لسامعاn �لفاضالn ما �لذ0 
تستطيع H1 تستغني عنه من ثيابها �لقديمة �1 ثيا' �1ال5ها، �مما 
ترميه �ال تحتا2 4ليه من فر� بيتها، �مما يفيض عنها من �لطعا� 

��لشر�'، فتفتش عن 1سر� فقير� يكوH هذ� لها فرحة �لشهر.
�ال تعطي عطا. �لكبر ��لترفع، فإH �البتسامة في �جه �لفقير 
(مع �لفرنك تعطيه له) خير من لير� تدفعها 4ليه �1نت شامخ �ألنف 
متكبر مترفع. �لقد �1يت بنتي �لصغير� بناH -من سنين- تحمل 
بنت،  يا  تعالي  قلت:   ،Hمضا� في   a��لحا لتعطيهما  صحنين 
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هاتي صينية �ملعقة �شوكة �كأa ما. نظيفاً �قدميها 4ليه هكذ�. 
4نك لم تخسر0 شيئًا، �لطعا� هو �لطعا�، �لكن �I4 قدمت 4ليه 
�لصحن ��لرغيف كسرn نفسه �1شعرته 1نه كالسائل (�لشحا5)، 
1ما �I4 قدمتِه في �لصينية مع �لكأa ��لملعقة ��لشوكة ��لمملحة 

َينَجبِر خاطرc �يحس كأنه ضيف عزيز.
�من 1بو�' �لصدقة ما ال ينتبه له 1كثر �لناa مع 1نه هّين. 
من Iلك �لتساهل مع �لبياV �لذ0 يد�� على �ألبو�' يبيع �لخضر 
�1 �لفاكهة �1 �لبصل، فتأتي �لمر�1 تناقشه �تسا�مه على �لفرنك 
مئة  1نها قد تكوH من عائلة تملك  �تظهر >شطا�تها< كلها، مع 
1لف �هذ� �لمسكين ال تسا�0 بضاعته �لتي يد�� نها�c ليبيعها، ال 
تسا�0 كلها عشر لير�n �ال يربح منها 4ال ليرتين! فيا 1يها �لنسا. 
 ،H1سألكن باهللا، تساهلن مع هؤال. �لبّياعين �1عطوهم ما يطلبو
��I4 خسرn �لو�حد� منكن لير� فلتحسبها صدقة؛ 4نها 1فضل من 

�لصدقة �لتي ُتعطى للشحا5.
�من 1بو�' �لصدقة H1 تفكر معلمة �لمد�سة حينما تكلف 
�لدفاتر  شر�.  على  تصر   �1 مثًال،  �لرياضة  مالبس  شر�.   nلبنا�
 H1 ،سة��لغالية ��لكمالياn �لتي ال ضر��� لها من n��51 �لمد
تفكر H1 من �لتلميذ�n من ال يحصل 1بوها 1كثر من ثمن �لخبز 
�لعريضة  �لدفاتر   �1 �لرياضة  مالبس  شر�.   H1� �لبيت،  �1جر� 
نر�c نحن هينًا �لكنه عندc كبير،   Hأللو�� �1 علبة  �1 >�ألطلس< 
��لمسائل -كما قلت- نسبية، �لو ُكلِّفت �لمعلمة 5فع 1لف لير� 
لناn5 بالويل ��لثبو�، مع H1 �لتاجر �لكبير يقوe: "�ما 1لف لير�؟ 
 �1  nللير�� �لخمس  كذلك  عليها.  �صعبة  عليه  سهلة  سهلة"! 
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�لعشر، سهلة على �لمعلمة �لكنها صعبة على كثير من �آلبا..
له َمن هو  ُيسّخر �هللا   H1 يا ساH4 :�5 َمن 1حب  ��لخالصة 
1قو� منه �1غنى فلُيِعْن من هو 1ضعف منه �1فقر، �ليضع كلٌّ منا 
نفسه في موضع �آلخر، �ليحّب ألخيه ما يحب لنفسه. H4 �لنعم 
 Hباللسا Hلشكر ال يكو� H4� ،4نما ُتحَفظ �تد�� �تز5�5 بالشكر
�حدc. �لو 1مسك �إلنساH سبحة(١) �قاe 1لف مر�: >�لحمد هللا<، 
�جيهًا،   Hكا  H4 بجاهه  �يبخل  غنيًا،   Hكا  H4 بماله  يضن  �هو 
 Hحامد�ً هللا، �4نما يكو Hال يكو Hسلطا �I Hكا H4 يظلم بسلطانه�

مر�ئيًا �1 كّذ�بًا.
 H1 Hفاحمد�� �هللا على نعمه حمد�ً فعليًا، �1حسنو� كما تحبو
يحسن �هللا 4ليكم، ��علمو� H1 ما 51عوكم 4ليه �ليو� هو من 1سبا' 
 ،eلنصر على �لعد� �من جملة �الستعد�5 له؛ فهو جها5 بالما�

��لجها5 بالماe 1خو �لجها5 بالنفس.
�حم �هللا َمن سمع �لمو�عظ فعمل بها �لم يجعلها تدخل �

من HI1 لتخر2 من �ألخر�.
*   *   *

______________________
(١) �ما عر� سلفنا �لصا£ هذc �لّسبحة.
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حديث عن 5مشق

نشرn سنة ١٩٤٧
(�قد 1مضيت تلك �لسنة في مصر).

5خلت مخزنًا (في �لقاهر�) 1شتر0 منه شيئًا، فسمع لهجتي 
�لحيته  �1سه   Hكأ �لشعر  1بيض  هنا�،   Hكا  (١) ِهمٌّ شيٌخ  �لشاميَة 

�لثََّغاَمة(٢)، فالتفت 4لّي �قاe: 1نت من 5مشق؟
قلت: نعم.

بريق، �بدn على  نو� �بر% في عينيه  فسطع على �جهه 
جبينه ظالI eكرياn حلو� مّرnْ في �1سه، �1خذ بيد0 هاّشًا لي 

باّشًا بوجهي، فأقعدني معه �قاe لي:
1هًال بك، 1هًال �سهًال، َتشّرفنا يا �لد0، فتعاe. تعاe حدثني 
عن 5مشق، فقد طاe عنها �بتعا5�x� 05 4ليها �شتياقي. حّدثني عن 
 e(٣). 1ال يز�>Hبوتها، عن >�لميز��سهلها �جبلها، عن غوطتها �

______________________
(١) �ِ§مُّ (بكسر �§ا.) هو �لشيخ �لكبM �لفا� (¦اهد).

(٢) �هي شجر� بيضا. �لثمر ��لّزهر تنبت ª 1عا© �جلبا�I4� ،e يبست 
�شتّد بياضها (¦اهد).

مستشفى  �ليوَ�  يقو�  حيث  �هو  5مشق،  1هل   c مت»َّ  >Hمليز��<  Hكا  (٣)
�ملو�سا�. جتد�H �صف له ª >�لذكرياn<: ٧٠/٢، ٢٤٨ (¦اهد).
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ر��  �لميز�H مثابة �لطهر، �معبد �لجماe، �جنة �لدنيا؟ 1ال يز�e �لسُّ
��لتجا� يصّلوH �لصبح كل يو� �يخرجوH 4ليه، يقضوH فيه حق 
�لنفس بالتأمل كما قضو� في �لمساجد حق �هللا بالصال�، فيجمع 
بِحَلق  �xخر�ً   eيز� 1ال  �لد��ين؟  نعيم  �يعطيهم  �لجنتين  لهم  �هللا 
�ألحبا' �جماعاn �لصحا'، عاكفين على >َسَماَ���n< �لشا0 
�ألخضر، يشرفوH على >قنو�n< �>باناa<(١) �هما َيخطُر�H على 
�لَعْد�� �لدنيا متعانَقين متخاصَرين فعل �لحبيبين في غفلة �لرقيب، 
يمشياH حالَمين خالe �لو�5 ��لفل ��لياسمين كز�جين في شهر 
�لعسل، يظهر�H حينًا ثم تشوقهما �لخلو� فيلقياH عليهما حجابًا 
�لقصو�  �لَعد��  �على   ،Hلرما�� ��لد��قن  �لمشمش  xهر  من 
�xجاH �خر�H حبيباH، يمضياH يتناجياH �يتخالساH �لقبل: >يزيد< 
 ،cلو�05 على عصا� ���>تو��<(٢)؟ �بر�5! 1ال يز�e يد' في قر�
ينظر باسمًا 4لى بنيه ثم يلو0 عن مشهدهم بصرc �ينطلق في طريقه 
ال يبالي. عا� �لحب �مّل �لغر��، �عّلمته تجا�' �لعمر H1 كل ما 
في هذc �لحيا� باطل 4ال Iكر �هللا ��لعمل لآلخر�، كله لعب �لهو 
�لَجّد �لعبقر0ّ �لذ0 عا� عشر� ماليين   ،Hئل. �قاسيو�x Vمتا�
 eسنة �ما �نفك شاّبًا، �شا° �بن 1خيه بر�5 �لم يشخ، 1ال يز�
��عين له من I 1سه �مّد�قاسيوH قاعد�ً َقعد� ملك جبا�، قد �فع 
�لصخر فأحا� بهما 5مشق �غوطتها من �لربو� 4لى بر�x، ��طأ 
 a1ضناها �لنعا H4 كبته فنامت �لمدينة عليها كما تنا� �لحبيبة�لها 
على �كبة �لحبيب، ��حتمت �لصالحية بصد�c كما يحتمي �لطفل 

______________________
(١) �يدعوc �لناa >بانياa<، �هو من فر�V بر�5 �لسبعة.

(٢) من فر�V بر�5 �لسبعة.
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�لر±��؟ ��لشمس! 1ال تز�e �لشمس تضحك  �لوليد بصد� �أل� 
في  1شعتها  �تسبح  مائه،  في  1نو��ها  �تستحم  �1بنائه،  لبر�5 

سمائه؟
���H؟ Iِلصوفانية ��لشا�� ��لباx �مصطبة �إلمبر�طو  ��صد
يعيشوH في   aلنا�  eيز� 1ال  ْ� عن 5مشق،  حدثني عنها... حدِّ
5مشق للخير ��لجماe؟ 1ال يز�e �لتجا� يخرجوH من صال� �لعصر 
فيغلقوH 5كاكينهم �يمضوH 4لى بيوتهم، 4لى �1ال5هم �1هليهم. 
�لعشا.  صليت   �Iفإ �لمساجد،   Hيؤّمو� �لمغر'   Hيتعشو ثم 
 a��لد 4لى  4لى �5�c �منهم من Iهب  خرجو�، فمنهم من عا5 

...>��ْ �منهم من مشى 4لى >�لدَّ
ْ��< يجمع �إلخو�H �لمتآلفين ��ألحبة  قل لي: 1ال يز�e >�لدَّ
 Hحد منهم ينشد��� eفي كل ليلة في منز Hلمتصافين، يسمر��
�ألشعا� �يسوقوH �لنو�5�، �ير��H �لمضحكاn �يطالعوH �لكتب 
�يتجاIبوH �لحديث، �يأكلوH 1لو�H �لحلوياn �يشربوH �لشا0، 
 Vالستمتا� Hهم �قد �ستمتعو� �1فى ما يكو�ثم ينصرفوH 4لى �5
�سّر�� 1كثر ما يكوH �لسر��، �ما غشو� قهو� �ال 1ّمو� ملهى، �ال 

جالسو� غريبًا �ال 1تو� محرمًا، �ال 1نفقو� في غير �جهه ماًال؟
1ال تز�e مناex �لمشايخ في >xقا% �لنقيب< �>حما� 1سامة<(١) 
ملو�؟   n���5� علم،   a��مد� 4�شا5،  معاهَد  �>�لقيمرية< 
قل لي! من بقي من تلك �ألسر �لعلمية: �e حمز� ��e عابدين 

______________________
يظنونه  �خاصتهم  باإلمالة  سامه<  >�ا�  يسّمونه  �لشا�  1هل  عامة   (١)

>�ا� سامي<.
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��ألسطو�ني  ��لشطي  ��لطيبي  ��لخاني   ���لعطا ��لطنطا�0 
 eيز� 1ال  ��لمنيني ��لخطيب؟  ��لعما05 ��لمحاسني  ��لكزبر0 
��ستبدلو�  �لسلف  طريَق  �لخلف  تنّكب   �1 �ألعال�  �لعلما.  فيها 
�لدنيا بالدين، ��لماe بالعلم، ��لمنصب بالتقو�؟ ��لعلما.، 1ال 
1بو�بهم  4لى  فيسعى  �لملو�  عن   Hُيعرضو بالدين،  1عز�   Hيز�لو
�لدنيا، �يهربوH من  فتقبل عليهم  �لدنيا  �لملو�، �يزهد�H في 
 eيز� 1ال  ��لوالياn؟  �لمناصب  فتلحقهم  ��لمناصب   nلواليا�
 ��لناa يعكفوH في 5مشق على �لعلم ال يريد�H به 4ال �هللا ��لد�
نها�هم،   Hيكد�� ليلهم   Hيحيو� �َكبهم  لذلك   Hيثنو �آلخر�، 
�لجنب، �ستر  �لرمق، �حمل  بما سد  �لطلب  1يا�  �يقنعوH في 
�لعو��، ال يسألوH عما غا' من Iلك �1 حضر، قد فكر�� في 
�لمطالعة  �كانت  1ملهم  �لعلم   Hفكا  ،cسو� على  �1قبلو�   cغير
شغلهم �كاH ثو�' �هللا مبتغاهم، قد صغرn �لدنيا في 1عينهم حتى 
4نهم لم ير�ها ليتكالبو� عليها �يذلو� من 1جلها، �>يضربو�< عن 
�لتعلم H4 لم يصلو� 4ليها؟ 1ال تز�e هذc �لمد��a عامر�، يجيئها 
�لطالب فينا� في غرفها �يستمع من مشايخها �يأكل من �1قافها، 
�يجعلها 5نياc ال 5نيا له ���. جد��نها: �لعمرية ��لمر�5ية ��لنو�ية 
��لبا5ْ��ئية ��لقلبقجية ��5� �لحديث �جامع �لتوبة �با' �لُمَصلَّى 
بالطال'  �xخر�   eتز� 1ال  �1مثالها؟  �لخياطين  �مد�سة  ��لدّقا% 

عامر� بالعلم عاملة لإلصالp؟

 ،Hلصحو� �لو�سعة   eَxلمنا� تلك   eتز� �مناex 5مشق! 1ال 
 ،���لزهو  ���ألشجا ��لنو�فير،  ��لبر�  ��لما.،  �لظل   n�I
خا�جها  من  فهي  ��لستر،  ��لصيانة  ��لمجالس،  ��لد���ين 
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تبن �من �5خلها جناn عدH، �هي مصيف �مشتى،  حو�صل 
�هي مسكن �ملهى، �هي �5� �بستاH؟

1ال تز�e في 5مشق �ألسر� كلها تعيش في �لمنزe �لو�حد: 
�لجد ��أل' ��ألعما� ��أل�ال5 �نسا±هم ��1ال5هم، ثم ال تجد 
خالفًا �ال شقاقًا �ال 5ّسًا �ال كيد�ً؛ �لصغير يوّقر �لكبير �يطيعه، 
يحب  �ال  نفسه  على  ُيْؤثر  �كلٌّ  �يحبه،  �لصغير  يرحم  ��لكبير 

لغيرc 4ال ما يحب لها؟
1ال تز�e �لمر�1 لبيتها �لز�جها، ال تقيس �لطرقاn �ال تقصد 
 cشتر�� شيئًا  �حتاجت   H4 �لخياطاn؟   exمنا تعتا5  �ال  �ألسو�% 
1��x n5يا�� 1هلها Iهب معها، �H4 �شترn ثوبًا  H4� ،لها بعلها
خاطته بنفسها، ��لحجا' سابغ، ��لشهو�n مقموعة، ��لز��2 
شامل؛ ال يبلغ �لولد عشرين 4ال �له �لد، �ال تصل �لبنت 4لى 

�لثامنة عشر� 4ال �لها �لد�H؟
��لبّو�باn! هل �xلت �لبو�باn �لتي كانت ُتغلق كل ليلة بعد 
�لعشا. �تسد �لطرقاn في �جوc لصوR �ألمو�e ��ألعر�´ فال 

ُتفتح 4ال لقاصد بيته �I �1هب في حاجة مشر�عة؟
 Hيسعو �سا5ته،   c±عقال كل حّي  في   eيز� 1ال  ��ألحيا.! 
 eمن فضل ما Hيأخذ�� ،cفقير Hيسعد�� cعاجز Hيعينو� cلخير
�لحي  ��1 1حدهم غريبًا في  �I4� ،2لمحتا� ما يسّد خلة  �لغني 
 H4� .جل شريف�سأله من هو �ما يكوH، فال يدخل �لحي 4ال 
ليحميها.  �ليها  متبرجة نصحها �xجرها �بحث عن  �مر�1  �جد 
�5��ً ُترتكب فيها فاحشة عقد مجلسًا فدعا �لمؤجر  Hعلم بأ H4�
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��لمستأجر �كانت �لمحاكمة �لتي ال تؤ05 4ال 4لى منع �لفاحشة 
 Hلحي كله كاألسر� �لو�حد�، �كا� H؛ فكاHفي غير ظلم �ال عد��

�لبلد مجموعَة 1سر كلها خّير فاضل نبيل؟
1ال يز�e �لناa في �ئا� �سال� فال نز�V �ال خصا�، يعر� 
كلٌّ منهم حقه فال يطلب 4ال 1قل منه، �يعر� ما عليه فال يقصر 
ال  بحكمه؛  �ضو� � �لعالِم  4لى  �جعو�  �ختلفو�   H4� �51ئه،  في 
يعرفوH �لمحكمة 4ال H4 �ستحكم �لخال�، �قلما كاH يستحكم 

�لخال�؟
�لشرعي مرجَع كل خصومة �مصدَ� كل  �لقاضي   eيز� 1ال 
حكم، يحكم في كل قضية بشرV �هللا، فال تطويل �ال تأجيل، �ال 

مر��غين �ال محامين(١)؟
فال  5مشق،  في  ُيصنع   aلنا� 4ليه  يحتا2  ما  كل   eيز� 1ال 
يأكلوH 4ال حاصالn بال5هم، �ال يلبسوH 4ال نسيج 1يديهم، �ال 
يتد���H 4ال بعشب 1�ضهم؛ ال يدفعوH 1مو�لهم 4لى عد�هم �ال 

يعينونه بها على 1نفسهم؟
1ال يز�لوH سعد�. ��ضين؟ قد �نصر� �لعالم لعلمه، ��لتاجر 
بغير  يشتغل 1حد  لبيتها؛ ال  لتجا�ته، ��لطالب لد�سه، ��لمر�1 
شغله �ال يدخل فيما ال يعنيه، قد تركو� �لسياسة لنفر منهم 1خلصو� 
فأعطوهم طاعاتهم، ���1هم ال  1مانتهم   ��1�بهم، � لهم فوثقو� 

______________________
(١) معذ�� يا سا�5¶ �ملحامني؛ فقد جرتكم �لقافية ليس 4ال... �حقكم 

على �لشيخ �ملحّد� ال علّي 1نا!
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يسرقوH مالهم، �ال يمالئوH عد�هم، �ال يضيعوH مصالحهم، 
فلم َيْنِفسو� عليهم xعامتهم �ال ضيقو� عليهم مكانتهم؟

*   *   *

فقلت للشيخ: منذ كم فا�قَت 5مشق يا سيد0؟
فتنهد �قاe: منذ سنة ١٨٩٧، فا�قتها شابًا �لم 51خلها بعد 

Iلك 1بد�ً.
فرحمت �لشيخ H1 1فجعه في 1حلى Iكرياته �H1 1طمس في 
 �Iحياته، فتلطفت فو5عته �لم 1قل له شيئًا. �ما �نفسه 1جمل صو

1قوe؟
 Hلميز��� xلبا� �11قوe له: H4 1هل �لشا� قد �نصرفو� عن صد
���H �1هملوها حتى صا�n مز�بل ألنهم �ثر�� Iلصوفانية ��لشا��

عليها �لعباسية ��لهافانا �شهر5�x �نا05 �لصفا؟
�1نهم هجر�� مناxلهم �لتي كانت جّناn ليسكنو� -كاإلفرنج- 
في طبقاn كأنها سجوH �1 مغا��H1� ،n 1بنا. �لعلما. �ألتقيا.، 
صا��� من �لفّسا% �لُجهال.، �H1 مد��a �لعلم ُهدمت �1 ُسرقت، 
 ،nشهو� V5�1 مخا nمساكن �1 قهو� Hغرفها �حُتّلت لتكو H1�
 eألمو��� ��لمر�تب  للمناصب  يطلبونه  �لديني  �لعلم  طلبة   H1�
��لر��تب، �H1 �ألسر �نصدV شملها �تفر% جمعها، �H1 �لنسا. 
 Hلشّبا� Hعاشر� nلسينما�� Hx1ممن �لمخا� nليو� �لطرقا� Hمأل
في �لمد��a ��لملهياH1� ،n �لبناn كسدH في �لبيوn لّما �ثر 
فاp على �لنكاH1� ،p �ألحيا. غلب  �لشبا' �للهو على �لز��2 ��لسِّ
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عليها سفها±ها �ضعف عن حكمها عقال±ها، �H1 �لناa �ختلفو� 
 Vشر nلمحاكم هجر� H1� ،Vعو� �فشا فيهم �لغش ��لخد�xتنا�
�هللا �حكمت بقو�نين فرنسا، �H1 �لناa تركو� 1شغالهم ��شتغلو� 
بالسياسة، �H1 �لزعما. طلبو� �لماe ��لجاc ��ثر�� مصالحهم على 
مصالح �لناH1� ،a �لموظفين غلبت عليهم �لرشو�n ��لبر�طيل 
��لسرقاn، �1ننا تركنا مصنوعاn بال5نا �كرهنا x1يا.ها �تعلقنا 
�لِوفا% �حل  بأIنا' �لغربيين �1عطيناهم 1مو�لنا، �1نه قد ��تفع 
�لشقا%، �Iهب �لرخا. �جا. �لسخط، فالرجل يختلف 1بد�ً مع 
�xجته، ��أل' يناxعه �بنه، ��لشريك يسرقه شريكه، �ليس فينا 
ٍ́ �ال قانٌع �ال سعيٌد، ما فينا 4ال شاٍ� باٍ� كا�c �لحيا� متمنٍّ  ��
�لمدنية   cهذ لعنة  من  كله  هذ�   H1 نحّس  لم  4ننا  ثم  �لموn؟... 

�لغربية �من ثمر�تها �لمر� �لتي ال يمكن H1 تثمر غيرها!
�لكن ال؛ فإH في 5مشق خير�ً كثير�ً، ال يعر� خيرها 4ال من 
 e5مشق �لتي يصفها �لشيخ لم تمت �ال تز� H4 .يعيش في غيرها
 Rبطة �لعلما.< �يمدها �إلخال��تترIِ 55ما±ها، فإما H1 تنعشها >
بالقو� حتى تنقذها، �4ما H1 يغلب �لقضا. فيموn �لمريض تحت 

يد �لطبيب...
�لن تموn 5مشق �إلسالمية بحوe �هللا 1بد�ً.

*   *   *
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Hمضا�

ُنشرn سنة ١٩٥٢

 Hتا�تقابلت في نفسي صو �لحديث  1كتب هذ�   nلما قعد
 Vلجو� يحمل  قد�  �لذ0  �لثقيل  �لمزعج   Hمضا�  :Hلرمضا
تشتهيه  4ليه �نفسك  يد� تصل  1مامك،  �لطعا�  تر�  ��لعطش؛ 
بين  ��لما.  �لظمأ جوفك  �يلهب  تأكله،   H1 تستطيع  ال  �لكنك 
فيأتي  نومة  1متع  في   Hتكو� تشربه،   H1  �تقد ال  �لكنك  يديك 
منا�  لحظة  تؤثر  �1نت  �لليل  من جو�  لتأكل  فيوقظك   Hمضا�
على كل ما في �لدنيا من طعا�، �H4 كنت صاحب 5خاH منعك 
فهو شهر مشقة �تعب  نا�جيلتك؛   �1 من 5خينتك (سيكا�تك) 

�جوV �عطش.
 n�.في هد aلنا� فيه  يقو�  �لذ0  �لجميل  �لحلو   Hمضا��
�ألسحا� �سكناn �لليل، حين يرّ% �ألفق �تزهر �لنجو� �يصفو 
 aفضله على �لنا xيتجلى �هللا على �لوجو5 يعر´ كنو� ،Hلكو�
�يفتح لهم با' �حمته، يقوe جّل �عال: >1ال ِمن مستغفر فأغفَر 
�لمذنب،  �لطالب �يستغفر   eفيسأ فأعطَيه؟<،  له؟ 1ال من سائل 
بلذ�  فتحّس  باهللا  �لقلو'  للتائب، �تتصل  �لسائل �ُيغفر  فُيعطى 
 nصو Hحد� منها. ثم يسمعو�� �ً�I ها ال تعدe لذ�nُ�I �لدنيا كلُّ



٢٤

�ألجسا�  في  �لشفا.  مشي  �لفضا.   nجنبا في  يمشي   HIلمؤ�
 Hلطر' في �لقلو'، ينا05: >�لصال� خير من �لنو�<، فيقومو��
�لرحيم   Hيناجو  Hألكو��  � مصرِّ يَد0  بين   Hيقفو �لصال�  4لى 
�لتسبيح على  �إليماH في كل جناH، �يجر0  فيسر0  �لرحمن، 

.Hلرحمة في كل مكا� eتنز� ،Hكل لسا
�مضاH �لذ0 ينيب فيه �لناa 4لى �هللا �يؤّموH بيوته، فتمتلئ 
�لمساجد بالمسلمين، متعبدين �1 متعلمين ال متحدثين �ال نائمين، 
ٌل بالعّبا5 ��لعلما.، ليس  ففي كل بلد من بال5 �إلسال� مساجُد ُحفَّ
 �1  eٍتا 1سطو�نة من  �Iكر، �ال   �1 فيها من مصلٍّ  يخلو مجلس 
 e�1 ��عظ، قد 1لقو� عن قلوبهم 1حما a�قا�y، �ال عقد من مدّ
�إلثم ��لمعصية، ��لغل ��لحسد، ��لشهو�n ��لمطامع، �5خلو� 
�لمساجد بقلو' صَفت للعبا�5 �سَمت 4لى �لخير، قطعو� 1سبابهم 
 Hلبلد�� في  تفرقو�  �لسما.،  بعالم  ليصلوها   ´��أل عالم  من 
��جتمعو� في �إليماH، �ّحدتهم هذc �لقبلة �لتي يتوجهوH كلهم 
4ليها، ال عبا5ً� لها، فما يعبد �لمؤمن 4ّال �هللا، �ما �لحجر �ألسو5 
4ّال حجر ال يضّر �ال ينفع، �4نما هو �مز 4لى H1 �لمسلمين -مهما 
تنا.n بهم �لديا� �تباعدn �ألقطا�- 1مة ��حد�، �5ئر� محيطها 

�أل�´ كلها �مركزها �لكعبة ��لبيت �لحر��.
�مضاH �لذ0 نجتلي فيه 1جمل صفحاn �لوجو5، �ما كنا 
 ��لزماH، يحملنا قطا َسَفٌر في  �لحيا�   Hأل .Hمضا�لنجتليها قبل 
 ،��ألعما�، فإ�I قطع بنا 1جمل مر�حل �لطريق: حيث يولد �لنو
�تصفو �لدنيا، �يسكن �لكوH؛ مرحلة �لسحر، قطعها بنا �نحن 

نيا� ال نفتح عليها عيوننا �ال نبصر فتونها.
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 ،pلذ0 يجمع للصائم صحة �لجسم، �صحة �لر�� Hمضا�
�عظمة �لنفس، ��ضا �هللا.

H4 �لصيا� من سنن �لرياضيين، �سلو� كتب �لرياضة �سلو� 
 ' شيخها مكفاH5. �لست طبيبًا �لكني جربت بنفسي، �ُ�ّ' مجرِّ
1عر� بنفسه من طبيب، فأنا 1حد من 1ضنتهم �لرثية (�لر�ماتز�) 
�حصو�n �لكلى، �لقد ��جعت في عالجها ستة �ثالثين طبيبًا، 
مثل  لها  1جد  فلم  عال2،  كل  لها  جّربت  �1حسبني  ��هللا،   04
عنه  �ينفي  سمومه،   pيطر� �لجسم  يصّفي  ��لصيا�  �لصيا�. 

�لفضالn �يبعد عنه �ألمر�´.
�لمسا���   Hإلنسانية �تكو� فيه معاني  تتحقق  �لذ0   Hمضا�
 aلنا� يشتر�  بل  �آلخر،  �يتخم  ��حد   Vيجو فال   ،aلنا� بين 
كلهم في �لجوV �في �لشبع، غنّيهم �فقيرهم؛ فيحّس �لغني بألم 
 ،"H1نا جوعا" له:   eيقو �I4 جا.c من  بعد-  ليذكرc -من   Vلجو�
يشتهي  �لغني   H1 يعلم  حين  عليه  �هللا  نعمة  قيمة  �لفقير  �يعر� 
�غيفًا من �لخبز �1 كأسًا من �لما.، �يعلم �لجميع  -cعلى غنا-
�لمطاعم  بين  �لجوV يسّو0   H1 �4لى مائد� �إلفطا  Hحين يجلسو
كلها: �لقو0x ��لنّمو��، �صحن �لفوe �لمدّمس �قطعة �لجر�%5. 
�ليس �لذ0 يطّيب �لطعاَ� غالُ. ثمنه �ال جو�5 صنعه �ال حسن 
مائدته، �لكن �لجوV �لذ0 يشّهيه ��لصحة �لتي تهضمه، �1�خص 
طعا� مع �لصحة ��لجوV 1لّذ من مو�ئد �لملو� لمن كاH مريضًا 
�فا%  �1 1سر� ��حد�  كأنهم 4خو� في   aلنا� �1 شبعاH. �يغد� 
 Hجميعًا في لحظة ��حد� �يمسكو Hسة �5خلية، يفطر��في مد
جميعًا في لحظة ��حد�، فتر�هم �لمسا. مسرعين 4لى بيوتهم �1 
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�5�هم �1 على 1بو�' مناxلهم، فإ�I سمعو�  ��قائمين على مشا
1سماعهم  في   Hّ�  �1  ،���لمنا ضو.  1بصر��   �1 �لمدفع،  ضربة 
 cفانطلقت �جو ،�صوn �لمؤHI، عّمت �لفرحة �لكبا� ��لصغا
 ����طا  "Hْ َّI1  Hْ َّI1  Hْ َّI1" مو�xنة:  بنغمة   ��لصغا  pصا�  ،��لكبا
�يحمد  له  ُقسم  بما  كلٌّ  يرضى  �لر�´،  كعصافير  �5�هم  4لى 
فكل  طعا�،  كل  يتقبلو�   H1 على   Vلجو� ��ضهم  قد  عليه،  �هللا 
فرغو�   �Iفإ طعا�.  1طيب  �لساعة-  -تلك  ��I1قهم  في  هو  طعا� 
�لمساجد فقامو� بين يد0 �بهم �خالقهم صفًا  1ّمو�  من طعامهم 
��حد�ً، متر�ّصة 1قد�ُمهم ملتِحمًة 1كتاُفهم، �جباُههم جميعًا على 
�أل�´. �لغني ��لفقير، ��لكبير ��لصغير، ��لصعلو� ��ألمير، 
فيعطيهم  �ألقد��،  مو�طئ  له �جوههم عند   Hهللا، يضعو Hيذّلو
 a�±�فتنخفض لهم  �لناa كلهم،  له عّز� على  �لذلة   cبهذ �هللا 
�لملو� ��لجبا�ين حتى تقع على 1قد�مهم، �من eّI هللا 1عزc �هللا، 
 Vمع �هللا باتبا Hهللا عبد�ً جعله �هللا في �لدنيا سيد�ً، �من كا Hمن كا�
شرعه ��لوقو� عند 1مرc �نهيه �4تياH فر�ئضه ��جتنا' محّرماته 
1جد�5نا  سا5  �بذلك   .Hلغفر��� ��لتوفيق  بالنصر  معه  �هللا   Hكا
�لناa، �فتحو� �أل�´ من مشرقها 4لى مغربها، �حا��x �لمجد 
من 1طر�فه، �1قامو� �5لة ما عر� �لتا�يخ 1نبل منها �ال 1فضل، 

.eال 1كر� �ال 1عد�
*   *   *

 ���مضاH �لحلو�. 1فال ُتستحلى معها مر��� �لصو ��هذc صو
�ألخر�؟ 4نه ��5. فَمن ِمن �لعقال. ال يحتمل 1لم �لد��. لما يرجو 

بعدc من لذ� �لشفا.؟
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1�5تم H1 تصومو� حقًا فصومو� فيه  �Iفإ ،Hمضا� �I ها هو
عن �ألحقا5 ��لمآثم ��لشر��، كّفو� لسانكم فيه عن �للغو �غّضو� 
فيه 1بصا�كم عن �لحر��، ��علمو� H1 من �لصائمين من ليس له من 
صيامه 4ّال �لجوV ��لعطش؛ Iلك �لذ0 يتر� �لطعا� �يأكل بالغيبة 
�لكذ'  �لشر�' �لكنه ال يكف عن  4خو�نه، �يكف عن  لحو� 
�لرسوeُ ‘ 1صحاَبه:   eلقد سأ� .aلنا� ��لغش ��لعد��H على 
>من �لمفلس؟<، قالو�: >�لمفلس فينا من ال ماe له �ال 5�هم<، 
قاe: >�لمفلس من يأتي يو� �لقيامة بصال� �صيا� �حسناn، �يأتي 
�قد ضر' هذ� �شتم هذ� �1كل ماe هذ�، فيأخذ هذ� من حسناته 
�هذ� من حسناته فال يبقى له شي.<(١). �1فظع �لذنو' �لكذ'، 
�لكذ' بالقوe ��لكذ' بالفعل، بأH تتزّيا بز0 �لصالحين �تتخذ 
بالدين.  �لدنيا  تأكل   H1 تريد   Vٌ5مخا ُمر�ٍ.  �1نت  �لمتقين  سمت 
�لقد ُسئل �سوe �هللا ‘: هل يسر% �لمؤمن؟ هل يفعل كذ� �كذ� 
من �لذنو'؟ فأجا' بأنه �بما �قع Iلك منه فتا'، فسألوc: هل 
 .(٢)Hال، 4نما يفتر0 �لكذ' �لذين ال يؤمنو :eيكذ' �لمؤمن؟ قا

______________________
 H���سوe �هللا ‘ 1صحابه: 1تد e(١) �حلديث عن 1¼ هرير�، �فيه: سأ
 H4< :eفقا .Vهم له �ال متا�ما �ملفلس؟ قالو� �ملفلس فينا من ال 5
قد  �لقيامة بصال� �صيا� �xكا�، �يأ¶  يو�  يأ¶  1م½  �ملفلس من 
شتم هذ� �قذ� هذ� �1كل ماe هذ� �سفك �5 هذ� �ضر' هذ�، 
 H1 فنيت حسناته قبل Hفُيعطَى هذ� من حسناته �هذ� من حسناته، فإ
 .>�ُيقضى ما عليه 1ُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ¾ طرª p �لنا

���c مسلم ��1د بألفا¿ متقا�بة (¦اهد).
 ª لكتب �لصحيحة، �خّرجه �حلافظ �لعر�قي� ª ير5 هذ� �حلديث À (٢)

>�إلحيا.<، �هو ضعيف (¦اهد).
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�لقد بين ‘ بأH من غش فليس منا، �هذ� قانوH من ما�5 ��حد� 
معناc بلساH �ليو�: >ُيطَر5 من �لجنسية �إلسالمية من يغّش<(١).

فيهم  1ليس  فيهم من يكذ'؟  1ليس  �لصائمين:  ففتشو� في 
�لوعد ثلث  �لوعد، �4خال�  فيهم من ُيخلف  1ليس  يغّش؟  من 
عالماn �لنفا%؟ فكيف يرجو هؤال. H1 يكوH لهم ثو�' �لصائمين 

�هم قد صامو� عن �لطعا� �لحالe �لم يصومو� عن �لحر��؟
��لبيضا.،  �لصفر�.   pلصال�  aمقيا� �لمعاملة،  �لدين   H4
�لذهب ��لفضة، �لماe؛ هذ� هو �لمقياa. �لقد xّكى �جل �جًال 
عند عمر فقاe له: هل عاملته؟ هل سافرn معه؟ �1 لعله غّر� منه 

4حنا. �1سه في �لصال� �تحريك لسانه بالتسبيح(٢)؟
.eلما� aلدين �لمعاملة، ��لمقيا�

�مضاH شهر �لحب ��لوئا�،  Hفإ ،Hبعد يا 1يها �لصائمو�
فكونو� فيه �1سع صد��ً �1ند� لسانًا �1بعَد عن �لمخاصمة ��لشّر، 
�1يتم من نسائكم xلة في �مضاH فاحتملوها، �H4 �جدتم  �I4�
مسا.� من 4خو�نكم فاصبر�� عليها، �H4 با15كم 1حد بالخصا� فال 

تقابلوc بمثله، بل ليقل 1حدكم: >4ني صائم<.
��I4 جعتم هذ� �لجوV �الختيا�0 فاIكر�� من يتجرV غصص 

______________________
��بن ماجه ��1د  ��لترمذ0  ير�يه مسلم  �لذ0   �(١) �حلديث �ملشهو
��لد��مي، عن 1¼ هرير� �1¼ �حلمر�. ��بن عمر، �قد ��5 بلفظ >من 

���ياnٍ �بلفظ >من غش< -مطلق- ª 1خر� (¦اهد). ª >غّشنا
�يا.. H(٢) �لصال� هي �لعما5، لكن قد تكو



٢٩

 H1 �لشكر  �ّبكم. �ليس  نعمة  �لجوV �إلجبا�0، ��شكر�� على 
تر��55 1لف مر� باللساH �حدc: >�لحمد هللا، �لحمد هللا<، �لكّن 

شكَر �لغني �لبذeُ للفقر�.، �شكَر �لقو0 4سعا5ُ �لضعفا..
�1عطو� من 1نفسكم كما تعطوH من 1مو�لكم، فُرّ' بسمة 
مع �لعطا. تنعش �لسائل 1كثر من �لعطا.، �كلمة خير لجا� تحيي 
�لجا�، �بش في �جه 0I �لحاجة ��العتذ�� عنها خير من قضائها 

.eلمّن عليه بعد �لنو��� eمع �لترفع عليه عند �لسؤ�
.Hمضا�فجربو� هذc �لعطية في 

أل���حكم،  ��لسمو  ألجسامكم،  �لصحة  منه  �خذ�� 
��لعظمة لنفوسكم، ��لقو� ��لنبل، ��لبذe ��لفضل، �خذ�� منه 

Iخر�ً للعا� كله، يكن لكم Iخر�ً.
�مضاH �لذ0 َتشيع فيه ِخالeُ �لخير �يعم �لحب ��لوئا�، 
ما  ��Iكر��  �ألحقا5،  عن  فصومو�  حقًا  تصومو�   H1 1�5تم   �Iفإ
�لخير(١) فأحبوهم ألجلها، ��غفر�� لهم   eفي 1عد�ئكم من ِخال
��5فعو� بالتي هي 1حسن، فإ�I �لذ0 بينكم �بينه عد��� كأنه �لي 

حميم.
*   *   *

______________________
 Áلدنيا شر مطلق. ح� ª ليس� ،Mلو 1حٌد من َخّلة �خلÂ (١) �ليس
�ملوn، فإنه متر بنا ساعاn نرجتي فيها �ملوn! حÁ 4بليس، فإH له 
مزّية �لثباn ��لذكا.! �ما 1مدp 4بليس، لعنة �هللا على 4بليس، �لكن 

.eألمثا� a1ضر' للنا
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Hمضا� nمزعجا

ُنشرn في >مجلة �إل�Iعة< سنة ١٩٥٦

1نا 1كتب في �لصحف ��لمجالn من ثالثين سنة، ��لكتابة 
 a�هي حرفتي، �لم 1كن -مع Iلك- من �لمجّلين �لسابقين في 5
>�إلنشا.< في �لمد�سة، �كاH بعض 4خو�ننا في >�لصف< (ممن 
صا��� �ليو� 1بعد �لناa عن �لكتابة، �H4 صا��� من 1عال� �لسياسة 
�1 �لعلم �1 �القتصا5) يأخذ�H من عالماn �لنجاp 1كثر مما �ُخذ. ال 
ألنهم كانو� يكتبوH 1حسن مما 1كتب؛ بل ألH �لمد�a كاH يحد5 
لنا �لموضوV، �عد5 �ألسطر، ��جهة �لتفكير، فال 1ستطيع -مع 
هذc �لقيوH1 -5 1سير؛ كما. �لساقية H4 1قمت في �جهه �لسد�5 
�نقلب من �قر�% عذ'  ثم  H1 يجر0 في مجر�c، �قف  �منعته 

متحد� 4لى بركة �سنة.
جا.  �قد  �ليو�  خبت   �I4 عجب  فال  1خيب،  كنت  لذلك 
محر� >مجلة �إل�Iعة< يعيد معي قصة مدّ�a �إلنشا. فيحد5 لي 
�لماضي<،   Hمضا� >تقاليد   :Vفالموضو ��ألسطر؛   Vلموضو�

��لمجاe: صفحة �1 صفحتاH من �لمجلة.
من  1كثر  من  5مشق  يجي.   Hكا �لذ0   Hمضا� 1عر�  �1نا 
��لذ0  ثيابه،   Hلو� �جهه  مالمح  I1كر   e�x1 �ال  سنة،  1�بعين 
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.c���فتقدته من xمن بعيد فلم 1عد 1
لقد تبدe كما تبدلت 1نا، �نحن كل يو� في موn �حيا�. 
لقد ماn كما ماn فّي Iلك �لطفل �لذ0 كاH يذهب 4لى �لمد�سة 
4نه مضى (كما  �لطفل؟  �أل�لى، �1ين Iلك  �لحر'   Hقبل 4عال
 Hجا. في مكانه 4نسا� ،H4لى حيث ال يعو5 �لذ�هبو (Hمضا�مضى 
�خر يحمل �سمه �لكنه ليس 4ياc، كما يحمل �مضاHُ هذ� �سَم 

.>Hمضا��مضاH �لماضي �ليس Iلك �لـ>
�1عر�   ،Hلشاميو� يستقبله   Hكا كيف  �I1كر  1عرفه  1نا 
 e1حا� ساعتين  من  قاعد  �لكني  �لذ�،  متعة  عنه  للحديث   H1
 nمزعجا< 4ّال  Iهني  في  1جد  فال  عنه  ألكتب  Iهني  1حصر   H1
فيها ثم يقف عليها �يستقر عندها. �قد  �لفكر   eيجو ،>Hمضا�
يكوH �لفكر كالفرa �لجامح، ال يمشي بك حيث تريد 1نت بل 
تعفيني   H1 4ما  1مرين:  1حد  4ال  1مامي  يبَق  �لم  هو.  يريد  حيث 

.Hمضا� n1كتب في مزعجا H1 4ما� ،eلمجلة من �لمقا�
 Hلعطش ��ضطر�' ميز��� Vلجو� nلست 1عني بالمزعجا�
 Hلرمضا لم يكن   cمنه �لوال بد  ��لمنا�، فذلك شي. ال  �ليقظة 
معنى. �01 معنى يبقى لـ>�لتد�يب �لعسكر�I4 >0 خال من �لمشقة 
�1كًال  متصًال  �1كًال  متصًال  نومًا   ��صا �لجهد،   eبذ� ��لتعب 

�شربًا ��سترخا.؟
�لكني 1عني مزعجاn �لنا�I4� .a كاH قّر�. �لمجلة َيِعُد�نني 
هذ�  شطر   H4 لهم  لقلت  �إل�Iعة  مدير  عن   e1قو ما  يكتمو�   Hبأ

.aعة، ��لشطر من �لنا�Iعا2 من �إلxإل�
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لحظة  ينقطع  �ال  �لمسا.،  4لى   pلصبا� من  يستمر  x4عا2 
طلعة  فيها  نستجلي   H1 �نستطيع  1نفسنا  4لى  فيها  نرجع  ��حد� 
طريق  في  مرحلة  1جمل   Hمضا��  .c5بوجو نحس   �1  Hمضا�
�لزماH، يمر فيه �كب �إلنسانية على �لر�´ �ألنيق فير� �لمشهد 
�هديل  �لبالبل   pمن صد �يسمع  �لعبق،  �لعطر  �يشم   ،V��لبا

�لحما� ما ُيرقص من �لطر' �لقلو'.
�لكن كيف ير� �لمشهَد من يز5حم عليه �لناa حتى يسد�� 
من حوله  تهب  من  �أل�يج  يشم  �كيف  �لنظر؟  منافذ  في �جهه 
 eلرقيق من تحف به ضجة تزلز� nلعو�صف؟ �كيف يسمع �لصو�

�أل�´؟
4نها مائد� حافلة، �لكنكم ال تدعونني 1تنا�e لقمة منها حتى 
تصد�ني عنها. 4نه شهر �لتأمل ��لعبا�5 �لذ� �لر�p �1نس �لقلب، 
�لكنكم ال تتركوH لي ساعة، ساعة ��حد�، 1ستمتع فيها بهد�1 

�لتأمل �Iهلة �لحلم �نشو� �لمناجا�.
�هذ� هو �لموجز، �هاكم تفصيل �ألنبا. كما يقوe �لمذيع.

*   *   *
1ما �إل�Iعة فإنها ال تسكت من صباp �هللا �لباكر 4لى نصف 
�لليل، �ال تستريح �ال تريح، �ال تكف لسانها 5قيقة. �لو كانت 
 Hما يذّكر باهللا لها� Hمضا�تذيع ما يعين على �لخشوV ��لعبا�5 في 
�لخطب، �لكنها تذيع �ألغاني �لتي 1جمعت كلمة �إلنس ��لجن 
على �ستنكا� 1كثرها. �1نا ال 1قوe لإل�Iعة: "ال تغّني"؛ ألني ال 
 H4 e1قو لها، �لكن  ُيستجا'  1نه لن  1قوe كلمة 1علم   H1 1حب 
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موسيقا �لناa نصفها 1لحاH معّبر� �نصفها كال� ملحن، �موسيقانا 
كلها كال�! �H4 �لكال� في موسيقاهم نصفه للمر�1 �نصفه للطبيعة 
للمر�1 عندهم  ما   H4� !�1للمر ��لوطن ��لحيا�، �ما عندنا كله 
 eغز �نصفه  (�لكالسيك)  �التباعي  �لسامي   eلغز� من  نصفه 
فظيع  عامي  بلفظ  �لخفيف   eلغز� 4ال هذ�  عندنا  �ليس  خفيف، 
�معاH شنيعة مبتذلة �نغم مسترٍ° متخنث! �هم يجد�H كل يو� 
 eلقو� 1عمم   �Iنر55 �نعيد. �لما �لقر�ئح-  �نحن -لعقم  جديد�ً 
تبلغ في  1غاني  ليس كله كذلك! �قد نسمع  فأكوH ظالمًا؟ ال؛ 
�لكماe، �لكنا   ���I لفظها �حسن معناها �توقيع لحنها  eجما
�نسمعها  �نستعيدها،  �نستجيدها  فنستجّدها  مر�   e�1 نسمعها 
فنستملحها،  �لثالثة  �نسمعها  بها،  �نسر  لها  فنطر'  �لثانية 
��لر�بعة فال نكرهها، ��لخامسة فنبد1 باإلعر�´ عنها، ��لسا5سة 
فنضيق بتكر��ها. فال تز�e �إل�Iعة تعيدها حتى تأتي �لمر� �لعاشر� 
�لو  1���حنا.  منها  فتطلع   Hلسبعو�� ��لسا5سة  ��لخامسة عشر� 
كانت �لشهد �لمصفى �1 �لفالو2I �1طعمتها 4نسانًا كل يو� عشر 
��غبًا �كا�هًا، لصا� لها  ،Hبه فمه جائعًا �شبعا nحشو� ،nمر�

في فمه طعم �لعلقم!
*   *   *

1ما �لناa فإxعاجهم 1كبر �1نكر. �1نا 1ستطيع H1 1سد �لر�5ّ 
 ،�فال 1سمع ما تذيع �إل�Iعة، �1 �خذ منه ما صفا �V51 ما كد
�لكن ما 1صنع بَمن ال يطر' 4ال H4 1شر� معه بسماV �ألغنية مئة 
جا�� �جا�، من 1ما� �من خلف �عن �ليمين �عن �ليسا�؟ فكيف 
4لى �هللا، �من كل  �لتوجه  نشتغل، �كيف نخلص  ننا�، �كيف 
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جهة من حولنا هذc �لمصائب �لثقاe، ��لضجة �لمر�عة، �فريد 
�ألطر�، �هذ� �آلخر عبد �لحليم حافظ؟!

فإ�I سكت �لر�5ّ في �لساعة �لثانية عشر� �حا�لت H1 تنا� لم 
تمر نصف ساعة حتى يجي. >1بو طبلة<، هذc �آلفة �لتي ال �5فع 
له  يجد  فلم  ��لمهن   nلصناعا� به  ضاقت  �لذ0  �لمسّحر  لها، 
به �1سك   Vليقر �لليل  يأتي نصف  ثم  يحمل طبًال   H1 4ال  صنعة 
 cيعتر� �لمجتمع بهذ H1 يوقظك من منامك. �1عجب �لعجب�
 eتقو H1 يوجب عليك� ،���لصنعة �يعّدها من �لصناعاn �لمقر
له: >1شكر�< �H1 تدفع له في �خر �لشهر 1جرته على 1نه قد حطم 

1عصابك �كسر 5ماغك!
�1نا 1فهم H1 يكوH للمسّحر موضع في �لماضي، 1ما �ليو� 
-�في �لبلد �I4عة، �في كل بيت ساعة، �في كل حي منا�� عليها 
مؤHIّ، �في �لبلد مدفع يوقظ صوُته 1هَل �لمقابر- فليس للمسّحر 

موضع فينا.
�إل�Iعة  1ختنا   n5تنا� عا  H1  n5�1�  ��لسحو �نقضى   �Iفإ
تطبيق  4لى   Hلجير�� �عا5   ،>5��لو  Vبّيا �>يا   >����  ����< 4لى 
�لفوe �مصلح   Vبّيا� �لحليب   Vبّيا بهذc �ألصو�n، �جا.  �لجو 
�لبو�بير �>�لذ0 عندc خز�ناn للبيع< �>�لذ0 عندc كنباn للبيع<... 

�xلزلت �أل�´ بأبو�% �لسيا��n �صر�° �أل�ال5!
فإH هربت 4لى �لمسجد �ألمو0 لتأخذ منه موعظة �1 تسمع 
 Hيشخر� �بالعر´،   eبالطو مصفوفين  �لنائمين  �1يت  5�سًا 
 Hيضحكو �لمتحدثين   nحلقا� منفذ...  كل  من   Hيتنّفسو�
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بال   Hسو�يدّ �لعو��   nجد��  ،Hيكذبو�  Hيغتابو�  Hيمزحو�
�خصة �ال HI4 ألH �لعلما. غائبوH. �لم تجد في �لمسجد شيئًا 

مما يجب H1 يكوH فيه!
�1يت �لمطاعم مفتوحة ��لمفطرين  V�فإH سرn في �لشو�
 Hكب 1مامك في �لتر�� من يدّخن �ينفخ �لدخا�� ،Hفي كل مكا
في �جهك، مع H1 �لقانوH ��لعر� يمنعاH �لتدخين في �لتر��، 
��لذ�% (H4 لم نقل �لدين) يمنع 4عالH �لفطر في �مضاH في �لبلد 

�لمسلم.
فمن 1ين مع هذc �لمزعجاn، من 1ين -يا مجلة �إل�Iعة- 
1ستطيع H1 1نفذ 4لى �لموضوV �لذ0 تريد�H مني H1 1كتب فيه؟!

*   *   *
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1ين 1�با' �ألقال�

نشرn سنة ١٩٥٨

4نه من >َلْحج<، ففتشت في ��xيا   eني شا' فاضل قا��x
جهًال  1جهلها  ��جدتني   .cهذ لحج  عن  شيئًا  1جد  فلم  Iهني 
قليًال  �ال  كثير�ً   0�51 1هلها، �ال  1عر� شكلها �ال  مطبقًا، ال 
من خبرها. �نظرn فوجدH1 n كل ما نعر� عن بال5نا (�لعربية 
��إلسالمية) هو ما Iكرc �لمصنفوH �أل�لوH �ما نحفظ من شعر 
 H1 >nهللا يّسر لـ>ياقو� H1 لوال� ،Hفيها مما قاله �لشعر�. �أل�لو
يصف لنا هذc �لبال5 �لتي مّر بأكثرها تاجر�ً، �يجمع ما قر1 عنها، 
في كتابه �لعظيم >معجم �لبلد�H<، �لوال هذc �لكتب �أل�بعة �1 

�لخمسة �ألخر�، لجهلنا عن بال5نا كل شي..
�لشعر  �1ين  �ليو�؟  علما±نا  فيها  1لفها  �لتي  �لكتب  فأين 
يبق في فرنسا -مثًال- جبل �ال  4نه لم  فيها شعر�±نا؟  قاله  �لذ0 
نهر �ال قلعة �ال قصر 4ال قاe فيه �لشعر�. ��صفه �لكتا' �كتب 
بالماضي  �لبال5، �1حفلها  نعيش في 1جمل  �لعلما.. �نحن  عنه 
�لضخم ��لمجد �لتليد، ��ماe شعب هّب ينظر 4لى �ألما� �ينشى. 

�لمستقبل �لمجيد، ثم ال نقوe فيها شيئًا!
 H�5بلو في  �لشا�  شعر�.   eقا قصيد�  كم  خّبر�ني:  هاتو� 
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��لزبد�ني �عين �لصاحب ��لعين �لخضر�.، �هذ� �لو�05 �لذ0 
جماله  في  يد�نيه  ال  ��لذ0  �لوجو5   H5يو� في  �لقصيد  بيت  هو 
�سحرc ��5؟ هل قالو� في Iلك كله �في جناn لبناH معشا� ما 
قاله شعر�±نا �أل�لوH في َسلع �منى �َنعما0I� H َسَلم �هاتيك 

�لصحا�� �لمقفر�n؟
�نقوe 4ننا في 4ّباH نهضة 51بية �1فى فيها �أل5' �لعربي على 

�لغاية!
*   *   *

�لكوفة  �لكوفة؟ ال 1�يد  �تعالو� 1سألكم: ما�I تعرفوH عن 
�لكوفة  بل  ��أل5'،  �لتا�يخ  كتب  1خبا�ها   nلتي مأل� �لقديمة 
�ليو�: 1ين تقع؟ �ما�I بقي منها؟ �ما صفتها؟ ��لبصر� �آلH: ما 
مكانها من �لبصر� �لقديمة؟ �1ين �لِمربد؟ بل خّبر�ني عن 5مشق: 
تا�يخ   Hتعرفو هل  �ألمويين؟  1يا�  5مشق  حد�5   Hتعرفو هل 

�متد�5ها من بعُد �توسعها؟
��ليمامة  نجد  1سما.  ��لتا�يخ  �أل5'  كتب  في   H�±تقر
�جبَلي طي.، فهل تعرفوH ما حد�5ها �ما 1سما±ها �آلH؟ �هل 
�ليرمو�؟  �لقا5سية �1ين كانت معركة  1ين جرn معركة   H��تد
�1ين...  �لكبر�،  �لموقعة  فيها  �لتي كانت   >n1ين >عين جالو�

1ين حطين؟
�تحّجوH كل سنة، فهل عرفتم 1ين ُ�لد �لرسوe صلو�n �هللا 
عليه؟ �1ين �5� �أل�قم؟ �1ين مكاH �لّرما� في 1حد؟ �1ين كانت 

مناex �ليهو5 �لتي 1ُجلو� عنها؟
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بل 1نا 1سألكم H1 تمتحنو� 1نفسكم فتجيبو� فو��ً بال مر�جعة 
�1ين  فاa؟  عن  بعدها  �ما  مر�كش،  مدينة  تقع  1ين  فكر:  �ال 
مسجد �لقر�يين �1ين جامع �لزيتونة؟ �هل �لقير��H على �لبحر �1 

على سفح جبل، �ما صفتها �ليو�؟
هذ� �لم 1سألكم عن مدH �إلسال� في فا�a ��ألفغاH ��لهند 
 cمنها 4ال 1سما.ها، �هذ H1نكم ال تعرفو �1ند�نيسيا ألني ��ثق 

�إلحصا.�n �لميتة �لتي بقيت في نفوسكم من 5�a �لجغر�فيا.
�قد سألت عشر�n �لمتعلمين في مصر عن �ُألبُّلة �لتي عّدها 
ياقوn في متنزهاn �لدنيا، فما عر� 1حد 1ين هي �ليو�. �1عجب 
1بوc شامي �هو  �لقاهر�  في  �آل�5'  كلية  H1 طالبًا في  من Iلك 
 :eيبقى 4يه؟"! �لو قا c5 >�5مولو5 في مصر؛ سألني مر�: "�>بر
 eيسأ H1 لذلك �جه، 1ما Hمن 1ين ينبع بر�5 �1 1ين يصب؟ لكا
عنه: "يبقى 4يه؟" ال يد�0 1هو نهر �1 جبل �1 هو تمثاe في متحف 

!% �1 لوH من 1لو�H �لطعا�، فشي. ال يكا5 يصدَّ
بجهل  �لوحد�)  قبل  (1عني   Hلمصريو� 4خو�ننا  ينفر5  �لم 
بال5نا، فنحن -على كثر� ما نقر1 عن مصر في مجالتها �ما نر� 
�لقاهر� ��إلسكند�ية.  من مناظرها في >1فالمها<- ال نعر� غير 
�لو سألت جمهر� �لمتعلمين منا: 1ين تقع �لفيو� من �لمنصو��؟ 

.����ما �لدقهلية من �لغربية؟ لما 5
1ما  �5نيه �قاصيه شيئًا.  �لمغر'  نعر� عن  نكا5  �نحن ال 
سائر بال5 �إلسال� فأنا 1قر على نفسي 1نني لم 1كن 1عر� عن �لهند 
��لماليا �1ند�نيسيا (قبل I1 H1هب 4ليها) 1كثر مما 1عر� �ليو� عن 
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�لفلبين �نيوxيلند�، حتى تا�يخها (�هو فصل كبير خطير ماجد من 
تا�يخ �إلسال�) لم نقر1 منه شيئًا �ليس في �لكتب �لتي هي تحت 

1يدينا شي. منه.
ال   eلمقا� هذ�   H�±يقر �لذين  �لشاميين  من  كثيرين   H4 بل 
يعرفوH بال5 �لشا�! لست 1عني معرفة �لشو��V ��لساحاn، بل 
معرفة �لعاn�5 ��لمو�ضعاn. فَمن ِمن 1هل 5مشق يعر� 1سلو' 
�الحتفاe بالعرa �1 �لختاH في قر� 54لب -مثًال- �1 عَز�x؟ بل 
من يعر� من شبابهم كيف كانت طر�ئق �لز��2 في 5مشق نفسها 

في �لقرH �لذ0 مضى؟
1ين  �أل5با.؟  من  �سجلها   n�5لعا�  cهذ �صف  َمن  فأين 
نضالنا  في  قيلت  �لتي  ��لقصائد  ��لقصص  �لوصفية   nلمقاال�

�لفرنسيين في هذc �لمو�قف �لر�ئعة �لتي �قفناها �بع قرH كامل؟
4ال  نفسها  تعر�  5يا�ها �ال  1مة تجهل  �لدنيا  ليس في  4نه 
5يا�نا معدنًا (01 منجمًا) هو  بقعة من  H4 في كل  �لعر'.  نحن 
��لنفط: معاH5 جماe �مجد، �طريف  �لفحم   H51ثمن من معا
�لعاn�5 �با�V �لحكاياn. �في كل بلد شخصياn ال يصل 4لى 
 ،��لتا�يخ H4 لم يدّله عليها قلم �أل5يب، �نكت �نو�5 معرفتها 

�1مثاe سو�ئر، �1غاH عبقرياn. فلما�I يضيع Iلك كله؟
 eلنا حا 1ما 1جد�5نا فأشهد 1نهم ما قّصر��؛ �لقد �صفو� 
�لتو�فه من 1خبا�هم  4نهم �5نو�  بلد�نهم، حتى   eجا�عصرهم �
��لغث من كالمهم، �سجلو� 1خبا� عبيدهم �4مائهم، �عقالئهم 
�مجانينهم، �صالحيهم �طالحيهم، �هم (كما يزعم �xعموH منا) 



٤١

كانو� في عصر تأخر ��نحطا�. �نحن في عصر �أل5' ��لفن... 
لم نصنع شيئًا.

�لو H1 51با.نا عكفو� من e�1 هذc �لنهضة على H1 يصف كل 
51يب قريته �لتي خر2 منها �بلدته �لتي نشأ فيها: �يفها �عمر�نها، 
في  �عا�5تهم  1هليها،  �خالئق  ��ثا�ها  �ميا5ينها،  �شو��عها 
1فر�حهم �1تر�حهم، �1عر�سهم �مآتمهم، ���xجهم �طالقهم، 
�جّدهم �لهوهم، �1عيا5هم �مو�سمهم... كم كاH يجتمع لنا في 
َيْغَنى تا�يخنا �ُيفيد  هذ� �لقرH من �لثر�� �لعلمية ��أل5بية، �كم 
�عبقر0  �لتا�يخ،   nصفحا� �لطبيعة،   �صو من  �كم  51ُبنا؟ 
�لشعر �با�V �لقصص يجتمع لنا؟ �كم من سير �لرجاe �1حا5يث 
�ألبطاe، �قصص �لحب ��لجماe، نحفظ من �لضياV �نستنقذ 

من �لنسياH؟
�لتا�يخ 4ال  �لتا�يخ. �ما  �لحو��5 �ظر��  �ألماكن �1عية 
 eهب �لرجاI� ،5فال يعو Hقد مّر �لزما� ،eجا�� Hمكا� Hماx
فال يرجعوH، �لم يبق 4ال �لمكاH؛ فهو جسم �لتا�يخ. ��I4 نحن 
 ��لمعركة، ��لد� فيها   nلتي جر� �لساحة  �1ينا (�1�ينا تالميَذنا) 
�لتي عا� فيها �لعظيم، ��لقلعة �لتي �فتتحها �لقائد، فقد �جعنا 
4لى �لتا�يخ �عشنا فيه. ��I4 لم نستطع xيا�� �لمكاH فال 1قل من 
H1 تكوH له �ليو� صو�� فنر� �لصو��، �H1 يكوH له �صف فنقر1 

�لوصف.
H4 من �لعر' من يعر� من صفة بر2 4يفل في با�يز ��لجسر 
 �1� َمن  ُسّر  >ملوّية<  عن  يعر�  مما  1كثر   ��نيويو في  �لمعلق 
�جسر بغد�5، ألنه ير� هذc في �لسينما كل يو� �يبصر صو�تها 



٤٢

في كل كتا'، �تلك ال يعرفها 4ال َمن ��ها.
بل H4 من �أل5با. من شد �لرحاe �سافر 4لى �1�با فوصف 
ْين ��لبندقية، �لكنه لم يسافر 4لى �لشا� �ال 4لى �لعر�%، �لم  �لرَّ

يصف بر�5 �ال بندقية �لعر'.
1ال تد��H1 H �لبصر� بندقية �لعر'؟ �H1 فيها 4لى جنب كل 
شا�V قنا�، فأنت تركب �لسيا�� في �لشا�V �1 �لز��% في �لقنا�؟ 
4ليها  �H1 فيها 1ماكن ال مسالك فيها 4ال 1قنية �لما.، �ال مركب 
4ال �لز���% تسير فيها بين غاباn �لنخيل �خمائل �لو�5 حتى تنفذ 

4لى شط �لعر'؟
فيا شعر�. �لعربية، �يا 1صحا' �ألقال�، �يا معّلمي �إلنشا.: 
فيها  نشأ  بقعة  �كل  عظيم،  فيها  عا�   ��5 كل  باأل5'  خّلد�� 
مجد، �كل ساحة �لد فيها ظفر، �كل ��ضة ها� فيها شاعر، 
�كل جبل �كل مصيف �كل مشتى. عو��5 4لى �لطبيعة فصفوها، 
��ها �سفوحها �مسا�بها �سوحها، بل I ال تقتصر�� على �صف
 H4 لسانًا؛ Hحًا �للبلد����نفذ�� 4لى قلبها ���حها. �H4 للطبيعة 
 eلتي ضّلت طريقها بين �لجبا�) Hمن لبنا ��لهذc �أل�5ية �لمسحو
�لدنيا عو�طف  يبّث في  َلقلبًا  �لحبيب)  ينشد طيف  كعاشق هائم 
تشر�  (�لتي  بالثلج  ة  �لُمْعَتمَّ  eلجبا�  cلهذ� ��لتأمل،   eلجما�
 pعلى �لدنيا كفيلسو� مفكر يستجلي �جه �لحقيقة من بين 1شبا
 ��أل�ها�) َلعقًال ينثر على �لناa حكمة �لبقا. ��لعد� �لهذc �ألنها
 ��لتي تمشي منذ �ألH4 ،ex للنيل �5جلة �بر�5 لسانًا ير�0 1خبا
 nُ�جد (لو   Vألسما� �يمأل   Hلقر�� 1حا5يث  �يحّد�  �لماضي 

�ألسماV!) شعر�ً �قصصًا �51بًا خالد�ً.



٤٣

 nعين جالو� %�لبد� ��ليرمو� ��لقا5سية �جبل طا  H4�
1�ضنا  H4 ..لشعر�. �بيانًا يسجد له �لبلغا� aلشعر�ً في �لفخر ُيخر
 nلمجد ��يا� ��لمقدسة من فلسطين ما فتئت تتلو على �لدنيا سو
�لنبل، �تقّص 1��V قصة عن �لبطولة �لخّير� �عتها HI1 �لزماH �كنا 
 nلمّر�� �لنا�، قصة  1جنا5ين �حطين �جبل  1بطالها: قصة  نحن 
 %�I فيها فلسطين(١)، قصة >قلب �ألسد< لما nلثال� �لتي �نتصر�
ْبل فانقلب خائفًا منا ُمْكبر�ً لنا، ��لقديس  َحّر �لنَّْبل �1حّس ُحّر �لنُّ
لويس لما 1قمنا له من �5� �بن لقماH معبد�ً �من >�لطو�شي< صبيح 

سا5نًا، �قصة �لشعب �لذ0 لم ُيخلق 4ال ليكوH سيد�ً.
�فن   '51� شعر  منبع  �لعر�بة   �5يا من  بقعة  كل  في   H4

�بياH، �لكن 1ين �لر5��ّ؟
 Hير��� �1ين �ليو� 51با. �لعربية �شعر�±ها يستنطقوH �لديا
عنها 1حا5يث من نو� �من نا�؟ �1ين يعيشوH؟ ما لهم عين تر�، 
فأين  �4ال  ينطق؟   Hلسا �ال   ، يحسُّ قلب  �ال  تسمع،   HI1 �ال 
�لتي تر�0  �لبال5 �عا�5تها؟ �1ين �لصحف   ��لتي تصو �لقصص 
تتغنى بجمالها �1مجا5ها؟ 1ين هم  �لتي  �لقصائد  تا�يخها؟ �1ين 
 eلقو� Hلهمم، �يقولو� Hلعز�ئم �يوقظو� H(�هذ� يومهم) يشحذ�

______________________
�5� �ملنا�� طبعة جديد� من هذ� �لكتا' ª ��1ئل عا�  n�(١) حني 1صد
١٤٠٩ 1ضا� �لشيخ -��ه �هللا- ª هذ� �ملوضع �حلاشية �لتالية: 
"�ستقص عّما قريب -بإHI �هللا- قصة �لنصر على �ليهو5 �على َمن 
�ليهو5، ��ستر5�5 فلسطني، �قد يبد1 �لفصل �ألخM منها   .��هم �
من  �نبعثت  ��ل½  �لسنة  ُتكمل   H1 �1شكت  �ل½  >�النتفاضة<   cֲדذ

�ملساجد" (¦اهد).



٤٤

5ّبابة  �للحم ��لد�   0I Hلذ0 يجعل من �إلنسا� �لُمعجز  �لعربي 
�لدنايا  عن  يسمو  �مَلكًا  �لنجم،  تنطح   ���طّيا �لجبل،  َتْقَحم 
 eلألجيا� ��لبعيد  للقريب  �ُيثبت  �طهر  خير  من  بجناحين 
�ماضيها  �ألهل  1كر�  �1هلها  �لبال5  1جمل  بال5نا   H1  0�����لذ

1جلُّ �لمو�ضي، �H1 �لمستقبل لها؟
 ،��ألبصا  eلجما� هذ�  على   Hيفتحو �إلنشا.  معّلمو  �1ين 
�لعربي  للشعب   Hيصنعو� �لقلو'،  �لمجد  هذ�  4لى   Hيلفتو�

شعر�.c �كتابه؟
*   *   *



٤٥

Hنحن �لمذنبو

نشرn سنة ١٩٤٥

لما  �لدنيا  �xُلزلت  5مشق،  كَرَ�(١)  لَما   ´��أل  nهتز�
1صابها، ��نبرn 1قال� بو�تر تناصرها في محنتها، ��5xلفت 4ليها 
�لمشر%  في  تبق  �لم  َجّر�حها،  �تلعن  جر�حها  تمسح  �لوفو5 
��لمغر' صحيفة لم تتُل 1خبا�ها �تصف حريقها �5ما�ها، �1نا 
 eقومي في جها5 �لم 1بذ ��في فر�شي قد ملكتني �لُحّمى فلم 1شا

لهم (�طالما كنت باIًال) قلمي هذ� �لضعيف �لساني.
كنت 1طل من شّباكي على 5مشق (��5�0 -كما يعلم من 
 ��يعلم من �لقر�.- تعلو عن 5مشق ضا�بة في �لجبل مئتي متر) فأ
مساقط �لقنابل �1شاهد مو�قع �لقذ�ئف، �1بصر �لنا� تأكل بلد0 

______________________
�هو  معر��،  منه  �السم   H1  Mغ �ستعمالُه،  قليٌل  �لفعل  هذ�   (١)
�ملشقة،  منه  �بلغ  عليه  �شتد   �I4 �ألمر:  >َكَرَثه<   :eنقو >�لكا�ثة<. 
 cمنه: >�كتَرَ� لألمر< فمعنا �x1ما �لال ،(ا بالتعديةÆكال) مثله 1َْكَرَثه�
حزH ألجله، �بالنفي: >ما 1كَتِرُ� لألمر<: ما 1با© به �ال 1هتم له. 
على   Mلكب� �لفرنسي   Hلعد��� هي  هنا  �ملقصو�5  �لكا�ثة   H1 �يبد� 
5مشق ª 1يا� من تلك �لسنة، �جتد�H عنه تفصيًال ª �حللقة ١٣٤ 

من >�لذكرياn< (�لطبعة �جلديد�: ١٠٧/٥-١١٥) (¦اهد).



٤٦

1عصابي  في  فأحس  قومي،  حصد�ً  يحصد   Rلرصا�� �لحبيب 
فو% �لحمى حمياn، �لكني ال 1قد� على شي..

�سالة<، < nلبرهة �لطويلة مجلة �ال 1بصر� cلم 1قر1 في هذ�
�ال �1يت ممن �فد على 5مشق من �إلخو�H �لكر�� 1حد�ً، �ال 
�لمر´  قيدني  قد  �حتفاًال؛  لتكريمهم  5ُعيت)  (�قد   nحضر
بفر�شي فال 1ستطيع له بر�حًا... �هذe�1 0 ساعة 1قد� فيها على 
�لقلم �1تمكن من xمامه، �1يت فرضًا علّي فيها فر´ �العتر�� 

��لوفا. H1 1كتب للرسالة(١).
جلست ألكتب في محنة 5مشق، فر1يتها قد سا�n بحديثها 
 V51 nفكد ،Hمشت على كل لسا� H�Iبها �آل nمتأل�� Hلركبا�
�لقلم، ثم قلت لنفسي: لئن تأخرn �ليو� فلقد كنت يومًا َسّباقًا، 
يو� هوn تحت �لسنابك با�يس �قا� كّتاٌ' (مّنا!) يبكونها، �ما 
مة فقد�ها �َمَفاسق خسر�ها. �كنا  يبكوH 4ال َلّذ�n لهم فيها ُمحرَّ
�كاH سيف فرنسا �لعا5ية مسلوًال علينا، فكتبت في �لرسالة (٣٦٨) 
�لرمح   H(يوليو) ١٩٤٠ كلمة قصير� �لكنها كِسنا  xتمو في ٢٣ 
 nتفجر  �I4 كالقنبلة  ِقَصرc، صغير� �لكنها  ال يضرc مع مضائه 
5مرn. �لقد شّرقت شظاياها �غّربت فأصابت -فيمن 1صابت- 
مستشا� �لمعا�� �لفرنسي، حملها 4ليه بعض (�ألIنا'...) ممن 
�5�؛ فدعاني �كاH بيني �بينه كال� لو � eَلدهر تبّد� Hليو� أل� eتبد
 e1نا نشرته خفت 1ّال يصدقه من ال يعر� قائله من �لقر�.. ال 1قو
ما Iللنا قط �ال  �لشا�-  1ّنا -بني   aلنا� ليعلم  �لكن  Iلك فخر�ً 

______________________
(١) 01 ملجلة >�لرسالة<، �فيها ُنشر هذ� �ملقاe (¦اهد).



٤٧

 ´�خنعنا، �ال 1خافتنا فرنسا يو� كانت فرنسا �كاH لها في �أل
.Hبين �ألعز� �ألقويا. مكا� Hسلطا

*   *   *
1كتب   H1 فاتني  فما  �لشا�<  >حا5ثة  في  �لكال�  فاتني  �لئن 
>على هامشها<، �H4 لد0ّ صو��ً �H4 في يد0 ِعَبر�ً، �I4 �فق �هللا 
���ليت نشرها في �لرسالة �جتمع منها كتا'(١). �لست 1عيد ما 
قاله �لكّتا' �ال 1حب H1 1عّر� �لمعر��، �لقد فرÇ �لناa من 
�لحكم على فرنسا �مدنيتها، �خرست 1لسن كانت تسّبح بحمدها 
�تمّجد حضا�تها، �ما تحمد منها -1قسم باهللا- 4ال مطا�p �لهو� 
1�ضنا  في  كانت  1قال�  �جفت  �لد�عر!  �لفن   p��مسا �لفاجر 
يبق  فلم  ببعيد...  �لخامس  �لجيش  >جيشًا خامسًا<، �ما حديث 
4ال H1 نسو% صو��ً ال ير�ها 4ال �لقريب �لمشاِهد �ِعَبر�ً ال يتنّبه لها 
4ال �لرقيب �لمفّكر، �H1 ننذ� قومنا يومًا 1شد �خطبًا 1عّم �I4 لم 

يقطعو� 1سبابه �لم ُيغلقو� بابه.
 H1 نعلم H1 Hنخر2 به من هذ� �لذ0 كا H1 ما ينبغي e�1 H4�
�هللا عاe5 ال يصيب قومًا 4ال بما قّدمت 1يديهم. �H4 من بديع صنعه 
لهذc �ألمة H1 يبعث لها هذc �لشد�ئد تنبيهًا من غفلتها كلما غفلت 
هو  �البتال.   H1 �لعربية   cهذ �1سر� من   H4� نامت،   �I4 �توقظها 
�المتحاH1� ،H �هللا يمتحننا لير�: 1نفوx في �المتحاH �1 نكوH من 
�لخاسرين؟ فتعالو� يا 4خو�ننا نحاسب 1نفسنا �ننظر من 1ين 1ُتينا؟

______________________
(١) �لعل بعض هذc �لصو� ��لعÈ هي �ل½ جا. منها -من بعد- كتا': 

>5مشق، صو� من Éا§ا �ِعَبر من نضا§ا< (¦اهد).



٤٨

بذنب  هو  ما  Iنبنا،  �لذنب   H1 فر1يت   nفكر فلقد  1نا  1ما 
بل  �لحية  ُتال�  فما  فلدغتك  �لحية  عانقت   H4 �1نك  �لفرنسيين، 
تكوH 1نت �لملو�. H4 �لفرنسيين قد جَر�� على سنتهم ��ستجابو� 
لطبيعتهم، ففا´ 4نا±هم بالذ0 فيه، �ما فيه 4ال �لطيش ��لخر% 
��لغر�� ��لتبجح، �عشٌر 1َُخر من هذc �لصفاn، �لقد بلوناهم 
�بَع قرH فما �1ينا من حضا�تهم 4ال �لعد��H على �ألطفاe ��لنسا. 
�لسّنَة  �لوجوc �لكن  علينا  تبّدلت  �لقد طالما   ،��لكبا ��لعجائز 

�لسّنُة ��لطبَع �لطبُع؛ كلٌّ في �لحماقة سو�.!
مو�التهم،  عن  �هللا  نهانا  �قد  ��ليناهم  Iلك-  -مع  �لكنا 
بياننا لرطانتهم،  تقليدهم، �تركنا  5يُننا من  منَعنا  �قّلدناهم �قد 
لقو�نينهم، �مساجدنا لمالهيهم،  �فضائلنا ألxيائهم، �شريعتنا 

��لقا5سيَة أل�سترلتز، �عمَر لنابليوH، �مكَة لبا�يس!
 �نحن 1عطيناهم هذ� �لسالp �لذ0 قاتلونا به: جا±�نا بالخمو
�جا±��  �لثمن.  �5فعنا  فشربناها  1كبا5نا،  �تمز%  1معا.نا  تهر0 
�ُتفسد  فضيلتنا  ُتذهب  �لتي  �لعا�ية  �ألxيا.  فيها   nبالكتالوجا
شبابنا �بناتنا، فعملنا بها �تركنا لها قر�ننا �5فعنا �لثمن. �جا±�نا 
1���حنا،  بيوتنا �يمرضن جسومنا �يسممن  باأل�تستاn يخربن 
 �Iفهبطنا على 1قد�مهن �5فعنا �لثمن. �جا±�نا بكل بلية فيها �أل
 n���فيها �لهال�، فدفعنا �لثمن، فأخذ�c فجعلو� منه 5باباn �طيا
قلنا:  1ليس جيشكم؟   ،(١)0��لسو فقالو�: هذ� لجيشكم  1تو�  ثم 
بلى، �هل في Iلك شك؟ قالو�: هاتو� ثمنه. فدفعناc مر� ثانية، 

فقاتلونا بسالp شريناc نحن �5فعنا ثمنه مرتين!
______________________

(١) À يكن هذ� �جليش يومئذ لنا.
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نحن 1عطيناهم �لجنو5 �لذين حا�بونا بهم: 1بنا.نا؛ قلنا لهم: 
على  �نّشئوهم  مد��سكم،  في  فعلموهم  بناتنا  �خذ��  خذ�هم 
مبا5ئكم، ��ستعمر�� عقولهم كيف شئتم؛ فجعلو� من 1بنائنا عد��ً 
لنا. يا 1يها �لقر�. في مشا�% �أل�´ �مغا�بها، �علمو� H1 �لذ0 
4نما هو �جل   (cجه �1مر���1ليفا   HIبإ) بالمد�فع  �لشا�  ضر' 

شامي �مسلم ��بن شيخ ��سمه عال. �لدين �إلما�!
*   *   *

فهل �ستيقظنا؟ �I4 لم توقظنا هذc �لمد�فع �لمد�ّية، H4 لم 
ينبهنا لذV �لنا�، فما ��هللا يوقظنا شي..

هل علمتّن -يا �نساتي �يا سيد�تي �آلH1 -H هذ� (�لكتالو2) 
4نما هو >5يناميت< H4 �حتفظتّن به في �5�كن 5مر �لد�� �1هلها؟ 
�1نكن حين تكشفن عن شي. من مو�طن �لفتنة في 1جسامكن 4نما 
يفسد 1خال%  �لوطن، ألH كشفها   Vقلعة من قال للعد�  تكشفن 
�لشبا' فتذهب �جولتهم، �يفقدهم ��p �لكفاp، �يشغلهم عن 
�لحر' بالحب؟ �H1 هذ� �ألحمر على خد�5كن �شفاهكن 4نما 
 Hلوال 1شباهه ما تمكن �لعد� منا، �ما كا� cهو �5 �لشهد�.، لوال
ليغلبنا لوال H1 1ضاV علينا 1خال% صحر�ئنا، �شغلنا عنها بكن، 

�شغلكن بهذ� �ألحمر عن كل ��جب عليكن؟
 cسة عد��هل علمتم -1يها �آلبا.- H1 من يضع �بنه في مد
�للعنة  �لقر�.-  4نما يخوH �طنه �5ينه ��به؟ �هل سمعتم -1يها 
�لتي 1طلقها في �لشا� خطباٌ. على �لمنابر �1ئمٌة في �لمحا�يب، 

فتجا�بت بصد�ها �أل�5ية ��لشعا':
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كل   Hٌملعو  .Hلفرنسيو� بنا  صنع  ما  ينسى  من  كل   Hٌملعو
بضاعة  يشتر0   �1 فرنسية  �ليو�  بعد  يتز�2   �1 فرنسيًا  يحب  من 
فرنسية. ملعوH من ُيدخل �بنه �1 بنته مد�سة فرنسية. ملعوH كل 
 cبلد شركسي 1كل خبزنا �حا�َبنا. ملعوH كل سو�0 1عاH على 
عد��ً. ملعوH عال. �لدين �إلما�، لعنة مجلجلة صا�خة مستمر� 
�0، لعنة �أل� �لتي ��متجد�5، متنقلة في �لبطوH، ماشية في �لذ
فجعها �لفرنسيوH بوحيدها، ��ليتيم �لذ0 1فقد�c 1باc، ��لز�جة 
�لتي 1ّيموها بعد �xجها، ��ألسر� �لتي قتلو� �بها �خربو� �5�ها، 
��لتاجر �لذ0 1حرقو� 5كانه �سرقو� متاعه... لعنة مغموسة بالد�، 

.�مغسولة بالنا
*   *   *
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aكل شي. للنا

نشرn سنة ١٩٥٩

من عا5تي 1ني ال 1�كب H4 �ستطعت �لمشي، �ال 1مشي في 
�لظل H4 قد�H1 n 1مشي في �لشمس، سو�. علي في Iلك شمس 
لبناH في تشرين �شمس �لهند في تموx. �كاH �لنها� 1مس صائفًا 
حا��ً، فحللت هذ� �لربا� عن عنقي �طويته ��ضعته في جيبي(١) 
يتمسك  1نه  عليه  1نكر  �لكني  �1حترمه،  1حبه  صديق  بي  فمّر 
�ضا  على   Rيحر� بالدين،  �لعابد  تمسك  من  1كثر   n�5بالعا
�لز�هد على �ضا �هللا. فلم يكد يفرÇ من   R1شد من حر aلنا�
�لسال� حتى 1قبل علّي صا�� �لوجه با05 �الهتما� فقاe: �كيف 

تصنع هذ�؟ 
فا�تعبت �قلت: �ما�I صنعت؟

��يت   �1 �إلسال� حدثًا؟  في  1حدثت  I1كر: هل  �جعلت 
محدثًا �1 جنيت جناية؟ فلما لم I1كر قلت: �ّضح يا 1خي �قل لي 

.'Iما �لذ0 بلغك عني، فلعل �لذ0 بّلغك فاسق �1 كا
______________________

 �(١) �جليب ª �للغة فتحة �لقميص، �لك� �ستعملتها باملعÊ �ملشهو
�لذ0 يفهمه �لقر�..
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قاe: ما بّلغني 1حد �لكني 1�� بعيني.
�1شا� 4لّي. قلت: �ما ��I؟

قاe: �لعقد� (�لكر�فاn). كيف تمشي بال عقد�؟ هذ� ال يليق 
بمستشا�(١). ما�I يقوe عنك �لناa؟

فإ�I نحن نعمل كل شي.  1فكر...   nقعد� ��لحو� فتركت 
.aللنا

 Hسا�1عناقنا كاأل �لتي نضعها في  �لعقد   cبهذ 1نفسنا  نخنق 
!aنتكلف منها في حر �لصيف ما ال ُيطا% من 1جل �لنا�

��لنسا. يتخذH هذc �ألحذية �لفظيعة n��I �لكعو' �لعالية 
فليمِش مئة خطو� على �±�a 1صابع قدميه! �هي مع H1 �لمشي بها 1صعب من �لمشي على �لحبل. �َمن لم يصّد%   eلرجا� من 
-فو% Iلك- ُتصّلب عضالn �لسا% �تشّوc جمالها، �ما للبسها 

!aلكن هكذ� يريد �لنا� ،eمعنى �ليس فيها جما
�لتر�� ��لمقاعد خالية، �كلما  �مر�1 ��قفة في  �1يت مر� �
 �1 (خّر�طة   ً���x4 تلبس  1نها  لي  تبين  ثم  1بت،  لتجلس  5عوها 
�لمقّيد  كمشي  4ال  �لمشي  معه  تستطيع  ال  عجيبًا  ضيقًا  جونيال) 
�جليها  بكشف  4ال  �لتر��  5�جة  صعو5  تستطيع  �ال  بالحديد، 
 �Iلما  :Hتتسا.لو �لقعو5.  تستطيع  ال  فلذلك  منها،  �4خر�جهما 

!aتعّذ' نفسها هذ� �لعذ�'؟ من 1جل �لنا
______________________

(١) �كنت -يومئذ- مستشا�ª Ë "كمة �لنقض.
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به  يشتغل  فنيًا  تصفيفًا  �1سه  من يصفف شعر   Hلشبا� �من 
 H1 �1 .تهب نسمة هو� H1 كله خائفًا �نصف ساعة، �يبقى �لنها
تقتر' منه يد طائشة في �لتر�� فتفسد هندسته. ��بما 51�كته �لحكة 
فيحكه،  1صبعه  يمد   H1 يستطع  �لم   ��لنها  eطو 1لمها  فاحتمل 

!aكل خير هو للنا� !a؟ ألجل �لنا�Iلما
�صديقاتها  ضيوفها  تقابل   .aللنا �لطفها  ظرفها  �لمر�1 
�لبالغ،  ��أل5'  �لناعم   aلَجْر�� �لباسم  ��لفم  �لمشر%  بالوجه 
��xجها ليس له 4ال �لتجهم ��لنظر �لشز� ��للفظ �لجافي. �كذلك 

يصنع �لز�2!
 nتد��� nخرجت تزّينت للغربا. �تعطر �I4 ،aينتها للناx�
1جمل 1ثو�بها، ��xجها ال تلقاc 4ال منفوشة �لشعر كالحة �لوجه، 

تسبقها ���ئح �لسمن ��لبصل ��لثو�. �كذلك يصنع �لز�2!
 aلنا� فإ�I جا.  للناa؛  �لطعا�  �لمرتَّبة في غرفة  ��لمائد� 
لم   H4�  ،���لزهو  5���أل�  nُنِضد�  Hلصحو�� �ألطبا%  ُصفَّت 
يكن 1حد كاH �ألكل في �لمطبخ. �غرفة �لنو� n�I �ألسّر� �لمرتبة 
��ألغطية �لمطر�x لير�ها �لناa، �1صحابها يناموH في غرفة 1خر� 

فيها 1سّر� من حديد �لحف بال مالحف!
نتعب 1نفسنا �نقيد 1عناقنا �1�جلنا للناa، �كل خير عندنا 
1�5نا H1 نز�2 �لبنت لم ننظر 4لى مصلحتها �مصلحة  H4� .aللنا
�xجها �لم نفكر في 4سعا5 حياته �حياتها، �لكن فّكرنا في 1يا� 

�لعرa �حدها �سعينا إل�ضا. �لناa فقط.
ال نسأe (4ال قليًال) عن 1خال% �لرجل �طباعه، بل نسأe عن 
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بنتنا عشر� �ال�"، �عن  �لمهر �لذ0 يدفعه لنقوe للناa: "مهر 
�لجهاx لير�c �لناa فيقولو�: "ما شا. �هللا، ��هللا جهاx عظيم"، �عن 
حفلة �لعرa، نتسابق إل�ضا. �لشيطاH بإضاعة �ألمو�e في هذ� 
ليلة ��حد� فقط يكلف  ُيلَبس 4ال  �1مثاله. ثو' �لعرa �لذ0 ال 
مئَتي لير� على �ألقل، �قد يصل 4لى 1لفين. �علب �لملبَّس ثمن 
�لو�حد� لير� على �ألقل، �قد تصل 4لى �لعشرين. �فيم كل Iلك؟ 
لفائد� �لعر�a؟ ال ��هللا. للثو�' ��لجنة؟ ال ��هللا. لكسب �لماe؟ 
ال ��هللا. فِلَم HI4؟ للناa! ��لناa -بعد Iلك- ال يرضوH؛ ألنك 
 cما هذ" :Hمن ينفق 1كثر منك، فيقولو aفي �لنا Hمهما 1نفقت فإ
�لحفلة؟ �ما هذc �لعلب؟ علب فالH كاH ثمنها 1كثر �حفلة فالنة 

كانت 1كبر".
.e؛ كلها تسابٌق 4لى 4ضاعة �لماpلمآتم مثل �ألفر���

�يا ليت �ألمر يقتصر على 1صحا' �لعرa �1 عائلة �لميت. 
ال؛ �لكن كل 2��x �كل �فا� فيها نكبة ثالثين 1سر�.

يكوH �لز�2 �لمسكين قد 1عد مشر�V مو�xنة �لشهر، �سهر 
يسد5   H1  Vستطا� حتى   aباألسد�  aألخما� �ضر'  �لليالي 
حاجة �ألسر� بر�تبه �لذ0 ال يتجا�x ثالثمئة لير� في �لشهر؛ يشد 
لحافه ليغطي كتفيه فيكشف عن �جليه، فإ�I ستر �جليه �نحسر 
 eعمة �مر�1 خا eخطر على با I4 لكI عن كتفيه! �بينما هو في
�xجته H1 تموn فجأ�(١)، فتجي. �لز�جة تطلب حاًال �بال تأخر 
�بالسرعة �لكلية (على لغة �لمبايعاn �لرسمية) 1�بعين لير� ثمن 

______________________
(١) ��ملحيي �ملميت هو �هللا.
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مو�xنتنا ال   H4 �مر�1،  يا  "�سمعي   :eفيقو للعصرية.  1سو5  ثو' 
تتحمل". فتبكي �تعوe �تقوe: �كيف I1هب 4لى عصرية �لفقيد� 
�لعزيز� �لمرحومة �لمأسو� على شبابها عمة 2�x خالي بال ثو' 

1سو5، �ما�I يقوe عني �لناa؟
تسع  بنت  شبابها  على  �لمأسو�  �لعزيز�   cهذ  Hتكو قد 
�سبعين سنة فقط، �قد تكوH منقطعة عن xيا�تها من ست سنين، 

�لكن �لحكاية حكاية: ما�I يقوe �لناa؟
��I4 ُ�لد مولو5 لز�جة �بن صديق �ئيسك �1 معلمك فيجب 
H1 تقتطع من مرتبك �لذ0 ال يكفي ثمن خبز� لتقد� لها �لهدية 

�لالئقة كما يقد� 1مثالك، �4ال فما�I يقوe عنك �لناa؟
��I4 كنت مشغوًال بإعد�5 5�سك في �لمد�سة، �1 حسا' 
 �I4� ،nعمالئك في �لمتجر، �1 تمريض بنتك �لمشرفة على �لمو
كاH لديك شغل �لذهب �جا.� -فجأ� بال موعد- 1حد �لعاطلين 
�لمعّطلين �لفا�غين ليقطع �لوقت باللَّّت ��لَعجن(١) معك، فال تقل 

!a4يا�، �4ال فأنت 1علم بما يقوله عنك �لنا ."eله: "1نا مشغو
��I4 كاH جا�� �1 عديلك غنيًا يملك �لماليين �كنت 1نت 
مستو��ً ليس لك 4ال ��تبك، ��شتر� لبيته ُثرّيا بألف لير� �بّر��5 
�غّسالة �عّصا�� كهربائية �فرنًا على �لغاx �سجا�5 طولها ثمانية 
سرقت  �لو  مثلها  فاشتِر  حاًال  فاIهب  خمسة،  �عرضها   �1متا
 !aلنا�  c1فو� في  نفسك  �1قعت  �4ال  �لطريق،  �قطعت  �نهبت 

______________________
(١) �للت ��لعجن من �لعامي �لفصيح.
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��I4 1قامت �xجة �لتاجر �لفالني �1 �لو��� �لعّالني �ليمة، 5عت 
�لشحا�ير،  �1لسنة  �لطو��يس  لحم  فيها  �قدمت  �مر1تك  4ليها 
��لحلوياn �لمصنوعة في ��ما �لو���5 بالطيا�� �لخاصة، فيجب 

!aلك �4ال تكلم عنها �لناI جتك مثل�x تعد H1
*   *   *

�1كلك  �قعو�5  قيامك   Hيكو  H1 يجب  1نه  ��لخالصة 
 ،Hتكو H1 aلنا� بيتك �نفقاn يومك كما يريد  �لبسك �فر� 
�لو �ختنقَت حسًا �معنى، �لو ُنكبت في سعا5تك �في مالك، 

!aلو �حتر% َنَفُسك، �4ال �نتقد� �لنا�
�لناa، �5ئمًا �لناa! فيا 1يها �لناa، متى نعيش ألنفسنا؟ 
�متى نستطيع H1 نقف عند حد �لشرV �حد �لعقل؟ �متى يخر2 

فينا �لعقال. �ألقويا. �لذين يكسر�H هذc �لقيو5؟
1ّما 1نا فو�هللا ما 1بالي هذ� كله، �لكن 1عظ من شا. H1 يتعظ: 
 cيتبع 5ينه �1ًال فال يأتي محرمًا، ثم يتبع �لعقل، ثم يعمل ما ير� H1
خير�ً �يمّد �جليه على قد� لحافه �ينفق �لنفقة �لضر��ية �يتر� 
�لتبذير �لو كاH 1غنى �ألغنيا.. �ال تخشو� قوe �لناa ما 5متم لم 

ترتكبو� محرمًا �ال ممنوعًا شرعًا.
�هل عند �لناa 4ال H1 يقولو�؟! لقد قالو� عن محمد ‘ 
كّذ�'.  �قالو�:  �قالو�: ساحر،   ،Hألنبيا.): مجنو� (�هو خاتم 
قد  كنتم   H4  aلنا� بسخط  تبالو�  ما شا±��، �ال  عنكم  فليقولو� 

1�ضيتم �هللا.
*   *   *
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ْل ال تؤجِّ

I1يعت سنة ١٩٥٦

�لسفر، ��جلي في  تعّد حقائب  1نا �آلH في ��طة؛ يد0 
�لركا'، �علّي H1 1كتب هذ� �لحديث �H1 1عّد �لمحاضر�n �لتي 
�1سي  في  تتز�حم   nلموضوعا�� �لكويت،  في  إللقائها  5ُعيت 
بها تضر' 1صد�غي، �كلما  �تتضا�' �تتر�كض حتى ألحّس 
�5 علّي طر� من �لموضوV �آلخر، حتى � Vشرعت في موضو

تد�خلني �ليأa، فكدn 1لقي �لقلم �1عتر� بالهزيمة.
ثم قلت لنفسي: لقد فشلت، �لكن لما�I ال 1فكر في 1سبا' 

�لفشل فأجعل منها موضوV �لحديث؟
لقد فشلت لسببين: �أل�e 1ني حّملت نفسي فو% ما 1طيق، 
فأنا 1عمل في �لمحكمة، �1كتب في 1كثر من مجلة، �I1يع في 
�إل�Iعة، �1عّد محاضر�n. �لو �قتصرn على ما 1ستطيع حمله 

�c.�51 على �جهه لنجحت.
 e�x1 ال  فأنا  ��لتسويف؛  �لتأجيل  طبعي  من   H1 ��لثاني: 
فيه حتى ال  �1سّو�  عنه  �1تشاغل  غٍد،  4لى  �ليو�  1±جل عمل 
يبقى للمحاضر� �1 �لحديث 4ال ساعاn معد��5، فأ�كض �كض 
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�أل�نب. �كاH خير�ً لي �1هوH علّي لو مشيت من e�1 �لوقت �لو 
مشي �لسلحفا�.

�لكن هل 1نا �حد0 �لذ0 يحّمل نفسه فو% طاقتها؟ �هل 
1نا �حد0 �لمبتلى بالتأجيل؟

1ما يعد� �لخيا� H1 يسلمك �لبذلة في نصف �مضاH، فال 
يز�e يسّو� حتى تأتي ليلة �لعيد ��لبذلة(١) لم تصل 4ليك؟ 1ليس 
�لسبب H1 �لخّيا� ُيلز� نفسه بعشرين بذلة �هو ال يقد� على 1كثر 

من عشر؟
1َ�ليس �لحّذ�. ��لبّنا. �1صحا' �ألعماe كلها مثل �لخيا�، 

كلهم يحمل 1كثر مما يطيق فيعجز عنه؟
��لتأجيل... 1ليس �لتسويف ��لتأجيل مرضنا جميعًا، بل هو 
1مر�ضنا �الجتماعية �علة عللنا؟ كل 1'   a1��لتحقيق-  -على 
يعر� طريقة لتربية �لدc خير�ً من طريقته، �كل تاجر يجد 1سلوبًا 
�لطريق  يعر�  �جل  �كل  1سلوبه،  من  1حسن  تجا�ته  لتوسيع 
لتحسين صحته �4صالp سيرته في بيته مع 1هله ��xجته، �لكن 
كل ��حد من هؤال. يؤجل �البتد�. بهذ� �إلصالp يومًا بعد يو� 

حتى تمر �لسنوH �لطويلة �هو لم يفعل شيئًا.
�لتدخين"، �لكنه يؤجل  لنفسه: "سأتر�   eيقو كل مدّخن 
 eهو ال يز�� n�5 من يو� 4لى يو�، فتمضي �لسنو���تنفيذ هذc �إل

______________________
(١) >�لبذلة< ª �ألصل ثيا' �لتبذe، �لك� 1كتب هذc �لفصوe للعامة 

.Hما يفهو nفآثر
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 Hنفقاته بميز� Hيقتصد �يز H1 يعز� �كما كاH. �كل مسر� مبّذ
�لعقل، �لكنه يؤجل �لتنفيذ. �كل فاسق تد�كه لحظاn يسمع فيها 
�ية �1 موعظة، فيرّ% قلبه �تسمو نفسه �يعز� على �لتوبة �لكنه 
1�جع 4لى �هللا �1كوH من � Hمضا�يؤجل، يقوe: "سأتو' �I4 جا. 
�لصالحين"، فإ�I جا. �مضاH قاe: "سأحج �1تو' في �لحج"، 
بلغت   �I4 "1نا �آلH شا' �سأتو'   :eقا �لحج  فإI �Iهب �قت 

��1خر �لعمر". �يمضي �لعمر �هو لم يتب �لم يصلح.
*   *   *

�لعمل بما  �لشر�V في  ينقصنا  �لعلم، بل  ينقصنا  �نحن ال 
�لكذ'   H1 يعلم  منا  ��حد  H4 كل  �لعلم،  ينقصنا  نعلم. ال، ال 
 H1� للو�لدين حقوقًا H1 شر ��لصد% خير، �كل ��حد منا يعلم
صلة �لرحم من �لو�جباH1� n �لغش ��لظلم ��لعد��H من 1سبا' 

غضب �هللا، �لكنا ال نعمل بهذ� �لذ0 نعلمه.
 eحمه �هللا- كلما 1يقظني لصال� �لصبح يقو��لقد كاH 1بي - 
 ،5�لي: "ال تتر�َ°، �قفز قفز�ً". فأتر�خى �1تكاسل، ثم 1تنا�� فال 1

�1 1�5ّ �ال 1قو�، حتى يمل فيدعني.
�1نا 1عض 1صابعي �آلH ندمًا ألني لم 1سمع هذc �لوصية: 
1جبرني  1نه  لو   �1 بها،  �عملت  سمعتها  1ني  �لو  قفز�ً<.  >�قفز 
�لحديث،  هذ�  4عد�5  في  فشلت  �لما  حياتي   nلتغير عليها، 

�لكنت في 5نيا0 �في 5يني خير�ً مما 1نا عليه �ليو�.
1حّس   pلصبا� في  1قو�   H1  n5�1 كلما   -Hآل� -4لى  �1نا 
4لى  قم  قفز�ً،  "�قفز  I1ني:  في  تد�0  1بي  كلمة  �لكلمة،   cهذ
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 eيقو Hلشيطا� nلصال� فالصال� خير من �لنو�". ثم 1سمع صو�
��لجو  �5فى.  ��لفر��  فسيح،  فالوقت  1خر�،  5قيقة  "نم  لي: 
با�5". �ال e�x1 بين �5عي �لو�جب ��5عي �للذ�، 1فكر في ثو�' 
�لما. فأسترخي  �لمنا� �بر5  للقيا�، �1تصّو� لذ�  �لصال� فأتحفز 
�1تقلب من جنب 4لى جنب. �ال تز�e نفسي بينهما كنّو�a �لساعة 
(�لرقاR)، بين: >قم<، >نم<. >قم<، >نم<. >قم<، >نم<... حتى 
تد�كني �حمة �هللا فأقفز، �1 تطلع �لشمس �تفوn �لصال� �1قو� 
�قد مضى �لوقت �5نا �لعمل، فآكل طعامي لقمة بالطوe �لقمة 
بالعر´، �لقمة تعتر´ في صد�0 فأغّص بها، �1لبس جو�بًا 
 �x  ��ّx1� مائلة  �لعقد�  �1عقد  �لقفا،  على  �جو�بًا  �لوجه  على 
�لقميص �أل�e في �لعر�� �لثانية، �1نسى -من عجلتي- �لساعة �1 
�لنظا��n، �1هر�e في �لطريق؛ فأسي. هضمي، �1ُتعب معدتي، 
�1ُضحك �لناaَ علّي. �كل Iلك ألني 1طعت �لشيطاH -لعنه �هللا- 

فلم 1قفز قفز�ً 4لى صال� �لصبح.
1كثر  مشغوًال  كنت  �مهما  1قللت  مهما  يو�  كل  1قر1  �1نا 
51بًا �ال  من مئَتي صفحة(١)، 1كثرها مما ال يفيد علمًا �ال يعّلم 
1ني  مع  �لنافعة،  �لجدية  �لكتب  من   nعشر�  V51� خلقًا،  يقّو� 
ما �شتريتها 4ال ألقر1ها. قد صففتها 1مامي، �لكني كلما هممت 
بالشر�V فيها 1جدها كثير� فأ±جلها 4لى غد، �يأتي �لغد فأحذفها 
4لى ما بعدc. �تمضي �لسنوH �ما قرn1 منها شيئًا، ��لسبب مر´ 

______________________
(١) قاe �لشيخ ��ه �هللا ª حاشية 1ضافها هنا Ì4 �لطبعة �جلديد� من 
�لكتا' �ل½ 1صد�ִדا �5� �ملنا�� عا� ١٤٠٩: "�1نا على Iلك منذ 

سبعني سنة Ì4 �آلH" (¦اهد).
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�لتأجيل ��لتر55(١).
�مكاسب،  1مو�ًال  علينا   V1ضا طالما  �لذ0  �لمر´  هذ� 
 nمنافع، �1فقدنا �لدنيا ��لدين، �هو مر´ �لجماعا� nخير��

.nمنا ��لحكوما
�سو.  �لطر%  فسا5  من   aلنا� شكا  �لصيف  جا.  كلما 
�لسيا��n، �قلة �لما.، �غال. �لبيوn ��لمآكل، ��ضعت �لخطط 
فنؤجل  �ّلى،  قد  �لصيف   Hفيكو بها   Vنشر  Hبأ �نهم   pلإلصال

�نسّو� حتى يجي. صيف جديد.
فيضانًا  5جلة  نهر  فا´   ١٩٣٦ سنة  بغد�5  في  كنت  �لما 
�لناa �كا5 يغر% بغد�5 كلها. �نا�5  مخيفًا مرعبًا صدV قلو' 
�لسد�5(٢)،  �لشو��V إلقامة  �لناa من  �لخطر، �حشد��  منا05 

.H4لى �آل Hهب �لخطر جا. �لتسويف �بقي �ألمر كما كاI فلما
______________________

�لفقر� ��ل½ قبلها 4ال ليجعل   cهذ ª جد0 كتب ما كتب ��(١) ما 1
من نفسه مثًال، فيشّجع �لناa على تالª هذ� �لعيب �لذ0 ينبه 4ليه 
�ينهى عنه: �لتأجيل ��لتسويف. �لئن كاH هذ� �لطبع غالب عليه (كما 
يشª M مطلع �ملقاe) فما كاH يصل به 1بدË لد�جِة َصْرفه عن ��جب 
ينا� عن صال� �لفجر،  �1 َشْغله عن فريضة. فما عرفته قط -مثًال- 
ال ª عافية �ال مر´ �ال ª حل �ال سفر، �ال هو كاH يوم من 
�لز�هدين ª �لكتب �لنافعة �لكب�M �ل½ يذكرها هنا، بل هو قد قر1 
1ّماn �لكتب �1طوe �ملر�جع مذ كاH شاب يافع e�1 ª حياته. �§ذ� 
 H4 Hهذ� �ملكا Mغ ª يوم y��إلÎاx تفصيل 1�جو H1 1قّدمه للقا

شا. �هللا (¦اهد).
(٢) نشرnُ �صف Iلك ª >�لرسالة<.
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�كل مشر�V من �لمشر�عاn �لكبر� في بال5 هذ� �لشر% 
�لتسويف  بـ>مو�فين<  �لتخدير  فر��  على  ينا�   H1 4ما  كلها: 
.Hهًا كجنين �لد قبل �أل�� ��لتأجيل، �4ما H1 يجي. مرتَجًال مشوَّ

4ّنا ال نؤ05 ��جبًا في موعدc، حتى صا�n كلمة >�لوعد 
 Hّمز�ً - مع �ألسف- للوعد �لذ0 ال يوَثق به �ال ُيطَمَأ��لشرقي< 
4ليه، �كلما �1غلت في �لشر% �1يت Iلك 1ظهر ��1ضح، فال تقا� 
في باكستاH حفلة في موعدها �ال يأتي ضيف 4ال متأخر�ً ساعة، 
مع 1نه لو جاx لكل 1مة في �لدنيا H1 تهمل �لمو�عيد �تتر�خى فيها 
لما جاI xلك للمسلمين، ألH 5ينهم يقو� على مو�عيد مضبوطة 
ضبط �لدقائق ��لثو�ني؛ فالذ0 يصلي قبل موعد �لصال� بخمس 
�لمغر' بخمس   H�I1 قبل  يفطر  5قائق ال تصح صالته، ��لذ0 
5قائق ال يصح صومه، ��لذ0 يصل عرفة بعد �نتها. �قت �لوقو� 

بخمس 5قائق ال يصح حّجه.
�كل Iلك لتعليمنا ضبط �لمو�عيد. �4ال فما�I يضر �لصائم 
في �لصيف H4 صا� 1�بع عشر� ساعة 4ال خمس 5قائق؟ 1ال يصو� 
في �لشتا. �ثنتي عشر� ساعة؟ �لمر�H1 5 نتعو5 �لنظا� ��لضبط في 
�لتأجيل ��لتسويف �4خال�   H1عمالنا كلها، �1ّال نصا' بطاعو

�لمو�عيد.
��لرسوe ‘ يقوe: >�ية �لمنافق ثال�: �I4 حّد� كذ'، 
 eفإخال� �لوعد ��إلخال .>Hتمن خا±� �I4� ،عد 1خلف� �I4�
به ثلث �لنفا%! ��إلسال� ال يعر� هذc �لوعو5 �لمائعة، �لوعو5 
�لشامية �لعتيقة: >قبل �لظهر<، >بين �لصالتين<، >بعد �لمغر'<، 
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�لصال�   n�1قا �لساعة، ضبط  �لمضبو� ضبط  �لوعد  يعر�  بل 
.���1قاn �إلمسا� ��إلفطا

*   *   *

:nلسامعا�� Hيا 1يها �لسامعو
يغتنم  ال  �من  منه،  تفلت  �لفريسة  4لى  يقفز  ال  �لذ0   H4
�لحديد حاميًا ال  �قتها ال يجدها، �من ال يضر'  �لفرصة في 
 �يستطيع H1 يضربه �I4 بر5، ��لذ0 يؤّجل ما يجب عليه ال يقد

H1 يؤ5يه كامًال.
فيا 1يها �لمدخن: �I4 عزمت حقًا H1 تتر� �لدخاH فابد1 من 
 Hلدخينة من يد� �ال تؤجل تركه 5قيقة ��حد�، أل� 1لِق   ،Hآل�

�لدقيقة تجر 5قيقة ��لساعة تجر ساعة فال تتركه 1بد�ً.
من  �بد1   :Hلالمتحا يستعد   H1 يريد  �لذ0  �لتلميذ  1يها  �يا 
�آلH، �ال تقل سأبد1 غد�ً، ألH �لغد �I4 جا. صا� حاضر�ً �1عقبه 
غد جديد، فال تر� 4ال �المتحاH قد صا� 1مامك �1نت لم تصنع 

شيئًا.
نفسها، �تضع عقلها  H1 تصلح  تريد  �لتي  �لمر�1  1يتها  �يا 
 nيا. ��الستقباالxجها ��1ال5ها ال باأل�x 1سها فتهتم بأمر�في 

.Hشرعي من �آل� :Ç��بالكال� �لفا
�يا من يعلم H1 بعد �لدنيا �خر�، �H1 بعد �لحيا� موتًا، �H1 ال 
بد من �قفة للحسا' �مشية على �لصر�� �ليس -بعُد- 4ال �لجنة 
�1 �لنا�: تب من �آلH �ال تؤجل �لتوبة 4لى غد، فإنك ال تد�0 ما 
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� عليك في غد. هو مقدَّ
�ليكتب كل ��حد منكم هذc �لحكمة في لوحة كبير�: >ال 
تؤجل عمل �ليو� 4لى غد<، �ليعلقها في صد� مجلسه، �لينظر 
 a1سا� pلنجا� �فيها صباحه �مسا.c، �ليعمل بها، فهي 5ستو

:pلفال�
>ال تؤجل عمل �ليو� 4لى غد<.
*   *   *
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�لحّب ��لز��2

جو�بي على سؤ�e >�أليا�<
ُنشرn سنة ١٩٥٩

تطلع علينا >�أليا�< كل يو� باستفتا. �1 سؤ�e تحّر� به ما 
�لكّتا'  تدفع  �لقر�ئح،  ما خمد من  به  �لعقوe �توقد  جمد من 
4لى 4عماe �لعقل �4جر�. �لقلم، فيستمتع �لقر�. بثمر�n عقولهم 

�حصا5 1قالمهم.
�لز��2: هل  �لسؤ�e عن  به  �كاH من �خر ما طلعت علينا 
يمكن H1 ُيبنى على �لحب �حدc؟ �عن سن �لز��2: متى يحسن 

بالرجل H1 يتز�2؟
�بدn طالئع �ألجوبة، فكاH منها ما هو عجب من �لعجب. 
1�5ّ على 1حد، �4نما 51لي  H1 1حد�ً �ال e51جا H1 1نا ال 1حّب�
بالر01 �لذ0 1��c، فمن كاH يثق بي ��ّتبع �1يي َفبِها َ�نِِعّمت، �من 

خالفني �عصاني فلست مسؤ�ًال عنه �ال 1نا عليه بوكيل.
�قبل �لجو�' على �لسؤ�e �أل�e، 1حّب H1 1فهم ما هو هذ� 

�لحب �لذ0 تسألوH عنه؟
H4 �هللا َخَلق في �إلنساH غريزتين؛ غريز� لبقا. �Iته، �غريز� 
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ليدفع  �لطعا�  �بتغا.  4لى   Vلجو�  Vَُلْذ فباأل�لى يسوقه  لبقا. نوعه. 
بالشبع �لموn عن نفسه، �بالثانية يسوقه َ�ْقُد �لشهو� 4لى �القتر�' 

من �ألنثى ليمنع بالنسل �النقر�´ عن جنسه.
�قد يكوH �لطعا� بين يديك في �لمطعم �ثمنه في جيبك، 
 Hلجنس �آلخر في ِمْلكك، �يكو� H1مامك، �يكو cتفكر فيه فتر�
ُتكّد  �ال  Iهنك   c�بتصّو تشغل  فال  طلبك،  ِقيَد(١)  لك  حالًال 

بانتظا�c 1عصابك.
كلما  فأنت  مفقو�5ً،  ��لطعا�  موجو�5ً   Vلجو�  Hيكو �قد 
 �Iفإ �لطعا�،  تصو�� حال��  في   n5�5x�  Vلجو�  ��مر� قاسيت 
طاe �ألمد صا� لك (كما يقوe علما. �لنفس) فكرً� ثابتة، فأنت ال 

تفّكر 4ّال فيه �ال تحن 4ّال 4ليه.
مفقو�5ً،  �آلخر  ��لجنس  موجو�5  �لجنسية  �لرغبة   Hتكو�
فيكوH عند� من �لتفكير فيه مثل تفكير �لجائع في �لطعا�. �هذ� 
هو �لذ0 نسميه �لحب، �هو 1شّد من تفكير �لجائع بالطعا�، ألنه 
حين يطلبه ال يفّكر في لونه �ال في جنسه، ��لجائع �لجنسي قد 
 H1 كلها فيها. 4نه يطلب cغبته في �مر�1 بعينها تنحصر 5نيا�تستقر 
 Hها بالنظر؟ هل تظنو�� H4 ينظر 4ليها �يحدثها، فهل تر�نه يكتفي
 H1 حدثها قنع بالحديث(٢)؟ 4نه كالجائع، فهل يكفي �لجائع H4 1نه

ير� �لطعا� �يشمه �ينظم في �صفه �ألشعا� �يصوÇ �لقو�في؟
______________________

 Êا مبعÆكلتا يد�  �>َقا5َ<  يد�  �>ِقيَد<  >عيد<.  تنطق  كما  �نطقها   (١)
��حد؛ 01 على قد� مد يد� (¦اهد).

(٢) �نظر تفصيل �لقوª e >�حلب< ª كتا¼ >صو� �خو�طر<.
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لعينه  يريد جمالها  4نه ال  �لعظيم؛  ��هللا  �1ال05، ال  يا  ال 
 Vنه، �لكنه يريد قفلها لمفتاحه(١). 4نها غريز� �لنوIال حديثها أل�

ال ير�يها 4ّال ما يتّم به �لنسل.
4ّال �غبة  �لشعر�. �xّ�قه �أل5با.)  �لحب (مهما xخرفه  �ما 
في �التصاe �لجنسي لم تجد طريقها. H4 �لحّب �لعذ�0 �لشريف 
 cلمجانين ��لشبا'. هذ� 4ّال على  تر�2 سوقه  حديث خر�فة ال 
حقيقة من 1نكرها �جد �لر5ّ عليه في نفسه، H4 في كل نفس �لدليل 
 cها، فهل يصلح �لحب �حد�على 1نها حقيقة ال سبيل 4لى 4نكا

1ساسًا للز��2؟
H4 �لحّب جوV نفسي، فهل يستطيع �لجوعاH1 H يحكم على 
جو�5 �لطعا�؟ 1ال يزّين له جوعه �لمجّد�� حتى يحّس لها تحت 
 n5عا  Vلجو� لذعة  �xلت   �Iفإ �لمحشي؟  �لخر��  طعم  لسانه 
 .Vتبّين 1نها لم تكن خر�فًا 4ّال في �1ها� �لجو� ،���لمجّد�� مجّد
 cكذلك �لمحّب؛ 4نه يسبغ من حّبه على �لمحبو' ثوبًا بر�قًا ير�
 e�x تز�جها لهذ� �لثو' �لذ0 يغريه بها، ثم �Iفإ .aبه 1جمل �لنا
عنها لّما e�x �لحب، لم يبَق بينهما 2��x، ألنه ما تز�2 بها �لكن 
تز2�ّ �لثو' �لذ0 1سبغه خياله عليها. �ما ��5 �لحب في حقيقته 
�لشهو�،   cلت هذ�x  H4  eيز�  H1 بّد  �لجنسي، فال  للقا.  �شتها. 
�ال بّد H1 يعقل �لمجنوH فتعو5 ليلى في نظرc �مر�1 كسائر �لنسا. 
فال تبقى له فيها �غبة، كما تذهب �غبة �لجائع في �لطعا� �I4 مأل 
(�1نتم  �أل�لى  �لمالمسة  من  ينقطع  مؤقت  �با�  4نه  منه.  معدته 

______________________
(١) �1نتم تفهموH ما هي �حلكاية!
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4لى  تحتا2  �5ئمة  صلة  ��لز��2  �لمالمسة!)  معنى  ما   Hتفهمو
�با� �5ئم يقو� بالمالمسة �يشتّد، �ال يز5�5 على �أليا� 4ّال قّو� 

�4حكامًا.
1حصي  �ال  كلها،  �ألمم   '�5� في  �لنظر  مدمني  من  �1نا 
�لقصص �لتي قر1تها لكبا� �أل5با. في موضوV �لز��2 �لذ0 ُيبنى 
على �لحب، �نهايتها كلها �لشقا% ��لفر�%. �ال تغتر�� بأمثاe �ال� 
 Hجوسال� �كر�xييال  �فرجيني   eبو� �ماجد�لين  �فائيل � فرتر 
��ألجنحة �لمتكّسر�، فهذc كلها صو� لمرحلة �لرغبة �لتي تكّلمت 
عنها، �لو تز2�ّ كل ��حد من 1بطالها بالتي يعشقها 2��x حب 

فقط لكانت خاتمة �لقصة �لطال%!
 H1 صّح H4 4ّال cُيبنى �لز��2 على �لحّب �حد H1 ال؛ ال يصّح

ُتبنى �لعما�� �لضخمة على 1ساa من �لملح في مجر� �لما.!
4نما ُيبنى �لز��2 على �لتو�فق في �لتفكير ��لسلو� ��لوضع 
�الجتماعي ��لحالة �لمالية، �بعد هذ� كله تأتي �لعاطفة، فينظر 
4ليها �تنظر 4ليه، 01 ينظر 4لى �جهها �كّفيها فقط بحضو� �لّيها 
 .0��1 1حد محا�مها، ال كما 1فتى Iلك �لشيخ �لخّباR(١) �لباقو
فإH 1لقى �هللا في قلب كل منهما �لميل 4لى �آلخر صا� هذ� �لميل 
مع �لز��2 حبًا ها5ئًا مستمر�ً، �H4 1حّسا نفر� �1 عز�فًا 1غنى �هللا 

كالָד منهما عن �آلخر.
�لثاني   e1ما جو�' �لسؤ�) .eأل�� eهذ� جو�بي على �لسؤ�

______________________
(١) �خلّباR: 01 �خلّال�، كالÆا من �لعامي �لفصيح.
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فقد طاe �لمقاe �ضا% عنه �لمجاe؛ فأمهلوني في �لكال� عليه 
4لى �إلثنين �لقاH4 �5 شا. �هللا) (١).

*   *   *

______________________
�لسابقة   nلطبعا�  ª يظهر�   À  (aألقو�� (بني   H�Mألخ�  Hلسطر��  (١)
بال½  1ثبتهما هنا ال�تبا� هذc �ملقالة   H1 �لكتا'، �قد 1حببت  من 
تليها. �Æا منقوالH من �خر �ملقالة �ألصلية �ل½ صد�ª n جريد� 
¦موعة  من  ��حد�  �كانت   ،١٩٥٩/٦/٢٩ �إلثنني  يو�  >�أليا�< 
مقاالn 15' �لشيخ -��ه �هللا- على 4صد��ها ª >�أليا�< ª تلك 

�لسنة ��ل½ تلتها حتت عنو�H >كل يو� 4ثنني مقالة< (¦اهد).
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�لسّن �لمناسبة للز��2 (١)

ُنشرn سنة ١٩٥٩

1ما �إلجابة على �لسؤ�e �آلخر، فإH كاH يكفي فيه H1 ينطق 
�لمسؤ�e بأ�e عد5 يخطر على باله، ال ُيطاَلب بدليل �ال بتعليل، 
قاe قائل: >ثالثين< ��خر: >1�بعين<. �H4 كاH يجب في �لجو�' 
 Hطبيعِة �لكو� aمو�فقًا لفطرِ� �هللا �لتي فطر عليها �لنفو Hيكو H1
 cلتي طبع عليها �ألشيا.، فال بّد لي -قبل �إلجابة- من تقديم هذ�

�لمقدمة.
قد قلت لكم H4 �هللا �ضع في نفس �إلنساH غريزتين: غريز� 
 Hلتي يكو� Vلتي تدفع 4لى �ألكل، �غريز� حفظ �لنو� nحفظ �لذ�
بها �لنسل، �ما يصّح في 4حد�ها يصّح في �ألخر�. فخّبر�ني متى 

______________________
(١) هذc �ملقالة تتمة لل½ سبقتها (�حلب ��لز��2)، فينبغي H1 جتي. بعدها 
ª ترتيب �لكتا'. �كذ� كاH �ألمر ª طبعاn �لكتا' �أل�Ì، لكن 
تغيËM �قع ª ترتيب �ملقاالª n �لطبعاn �لالحقة (1حسب H1 �لذ0 
صنعه هو جد0 ��ه �هللا) فجا.n �ملقالة �أل�ª Ì �1له (�لتاسعة بني 
�لر�بعة ��لثالثني،   n�مقاالته) �1ُقصيت تتمتها هذÌ4 c �خرc، فصا
ترتيب   nفأعد 1نا هنا   nفاجتهد مقالة!   Hبع �عشر��1 بينهما   ��صا

�ملقاالÓ nيث يتصل جز. �حلديث �أل�Ò eزئه �لتا© (¦اهد).
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يأكل �إلنساH 1خبركم متى يتز2�ّ.
.Vعندما يجو :Hمتى يأكل؟ تقولو

 ،eعندما >يشتهي<؛ 01 عندما يبلغ مبلغ �لرجا HI4 2�ّفليتز
1عني في �لثامنة عشر� من �لعمر.

 cلم يجد 1سبا' �لز��2 مجتمعة له �هو في هذ �I4� :Hتقولو
�لسّن، فما�I يصنع؟

فأقوe: يصنع ما يصنعه �لجائع �لذ0 ال يجد �لطعا�، يصّبر 
نفسه حتى يجد �لطعا�.

تقولوH: فإH لم يستطع �لجائع H1 ينتظر، ���1 �لطعا� 1مامه 
فسرقه �1كله ���تكب في سبيله �لجر�ئم، فما�I نصنع نحن؟

 eيمّهد لكل جائع سبيل �لوصو H1 على �لمجتمع H4 :eفأقو
مانع  �ألكل  من  منعه   Hفإ يجر�،   �1 يسر%  لئّال  �لطعا�  4لى 
�ضطر��0 �خيف منه �لسرقة �جب H1 يحفظ �لناa 1مو�لهم منه. 
فهو -من جهة- محق ألH �لمجتمع حرمه �لطعا� �هو حّق له، 

�هو -من جهة- مبطل ألنه 1خذ ما ليس له.
�هذ� هو �لقوe في �لز��2:

 Hلكن �لشاّ' يكو� ،Çلوقت �لطبيعي للز��2 هو �قت �لبلو�
في هذc �لسّن في �لمد�سة، ال مو�5 له �ال ماe في يدc، �يستمر 
في �لد��سة 4لى سن خمس �عشرين على �ألقل. H1 01 �لظر�� 
�ُمناِقضة  ُمصا5ِمة   n.عليها جا  aلنا� �صطلح  �لتي  �الجتماعية 
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لطبائع �لنفوa �حقائق �ألشيا.. فما�I نصنع؟ ما�I يصنع �لشا' 
 cهذ H1 2، مع��x لسنين �لعشر بال� cيمضي هذ H1 هو مضطر�
�4حساسًا  �لشهو�  في  شّد�  �لعمر  سني  1شّد  هي  �لعشر  �لسنين 

بها؟
بالز��2  يطفئها  لم   H4 مّتقد�   ً��نا جنبيه  بين  �ضع  �هللا   H4
1حرقت باأللم نفسه �1 1حرقت بالزنا بيوn �لناa، �ها هنا تستقر 
1سهل  من   H4� �لبحث.  فيه   Hيكو  H1 يجب  ما  �هذ�  �لمشكلة، 
يستلقي على كرسّيه،   H1  Vلموضو� يكتب هذ�  �لسهل على من 
 Hّ1 1يي� H4 :ل �يأخذ نفسًا عميقًا من 5خينته، �يقوe ببط. �تمهُّ

...Hسن �لز��2 �لمناسبة هي �لثالثو
هذ� �1يك، �لكن هذ� ال يحّل �لمشكلة.

�إلعد��  بحكم  ينطق  �لذ0  ��لحاكم   ،Hبالمجا �لكال�   H4
ال يكّلفه Iلك من �لتعب 4ّال H1 يفتح فمه �يحّر� لسانه، �لكن 
�لمصيبة 4نما تقع على �a1 �لمحكو� عليه. ��لمحكو� عليه هنا 

هو �لشا'... ��لشاّبة 1يضًا.
 Vكانت طبيعة �لشا' �غريز� نفسه توقظ في نفسه �لجو �I4�
�لجنسي في سن �لخامسة عشر�، �1خونا �لمفكر �لمحتر� يحكم 
عليه بأّال يتز2�ّ 4ّال في سن �لثالثين، فما�I يعمل في هذc �لخمس 

عشر� سنة؟
فيها،  �لز��2  من  يمنعه  �لذ0  �لمجتمع  هذ�   H1� سيما  ال 
ال يتر� �سيلة لزيا�5 هذc �لنا� �شتعاًال في نفسه 4ّال عمد 4ليها، 
�لعا�ية،   �بالصو بها:   cّكرناI �لشهو�   cلمسكين هذ� �كلما نسي 



٧٤

�لمتفشي.  ��الختال�  �لبا5ية،   n����لعو �لخليعة،  ��ألفال� 
�جد  �لكلّية  5خل   H4�  ،nلمغريا� �جد  �لطريق  في  مشى   Hْ4
نوجب  �نحن   ،Hمكا كل  في   nلمغريا� يجد  �هو   ،nلمغريا�
بعد  له   eنقو� سنة،  عشر�  �لعب. خمس  Iلك  يحمل   H1 عليه 
Iلك: �نصر� 4لى 5��سك �4لى مطالعاتك، �4يا� H1 تفكر في 

�لفاحشة �1 تقتر' منها!
1ُقسم باهللا H4 من ُيحَكم عليه بالسجن خمس عشر� سنة ليس 

1شّد حاًال من �لشا' �لذ0 تكّلفه بهذ� كله!
فما �لعمل؟

فإنه  �لفطر�؛  حكم  �نتبع  �لطبيعة  4لى  نعو5   H1 �لعمل 
 H1� �ألشيا..  �طبيعة   aلنا� فطر�   '�يحا  H1 بشٌر  يستطيع  ال 
�لثامنة عشر� ��لبنت  �لشا' في  فنز2�ّ  4لى عا�5 1جد�5نا  نرجع 
نرّبي �1ال5نا   H1 1قّل من  فإH لم يمكن فال  �لسا5سة عشر�،  في 
على خو� �هللا �على متانة �لُخُلق، �H1 ننظف مجتمعنا من كل ما 
يذّكر �لشا' (�لذ0 �ضطر�ناc 4لى �لعز�بة �لَجبرية) بما نسي من 
شهوته، �H1 نمنع منعًا باتًا كل ما يغريه بالمعصية �يسوقه 4ليها، 
 Hيسر% 1حٌد 1عر�ضهّن كما يحمو H1 يحمي �آلبا. بناتهم من H1�

1مو�لهم من �للصوH1 R تمتد 1يديهم 4ليها.
4نه   eسيقو c±يقر H1 كل من  ��ثق  �1نا  �لجو�'،  هذ� هو 

صحيح، �لكن لن يعمل به 1حد، مع �ألسف!
*   *   *
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طريق �لسعا�5

Iُ1يعت سنة ١٩٥٨

بريد هذ� �ألسبوV كتا' من 1° من �1سا�  �5 علّي في �
 Hأل Hلزما� �لدهر �يشكو  فائر�ً، يذ�  ثائر�ً  4لّي  �لموظفين، كتب 
مرتبه �هو �لذكي �لعالِم �لمستقيم (كما يقوe عن نفسه) ال يبلغ 
�بع ما يناله xميل له ليس له �بع Iكائه �ال علمه، �كلما طاَلَب 
منعوc ما هو حق له �حرموc منه، فكاH تحّكم بشر مثله في �xقه 

.e4لى �خر ما قا ...%x1شدَّ عليه من ضيق �لر
�لقد مّر بي -1نا- مثل هذc �لمحنة، حين خطبت 1يا� �لحكم 
�لعسكر0 في �لشا�، من بضع سنو�n، تلك �لخطبة �لتي حملها 
 ،(١)´��فا% �أل 4لى  �لسو�ية  �لجامعة  منبر مسجد  �لمذياV من 
فأغضبت علّي �لحكومة حتى ناe مني �لحاكموH في منصبي �في 

�xقي.
 Vضيا� �لمرتب  لنقص  ال  محنقًا،  َمغيظًا  عشيًة   nقعد�

______________________
(١) 1حسب H1 �خلطبة �ملقصو�5 هي تلك �ل½ 1لقاها �لشيخ -��ه �هللا- 
مبناسبة >�قصة �لسماp< �ل½ 1قيمت ª 5مشق سنة ١٩٥١. ��جع 

�حللقة ١٣٦ ª �جلز. �خلامس من >�لذكرياn< (¦اهد).
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فّي  يتحكم   H1 �لمنصب، بل غضبًا لحريتي �كر�متي، �1َنَفة من 
�لتصر� في عملي �في �xقي. �1ظلم علّي  4نساH مثلي �ُيمّلك 
�لليل �1نا مستغر% �Iهل، �51�0 من نفسي غضبة 1خشى H1 تتفّجر 
 y�تفّجر �لقنبلة... �كاH في غرفتي شعبة من �لر�5ّ، فسمعت �لقا
يقر1 حتى بلغ قوله تعالى: {َنحُن َقَسْمنا بينهم معيشَتهم في �لحياِ� 
نيا}، فتنّبهت 4ليها كأني ما سمعتها قّط، �كأنما نزe بها جبريل  �لدُّ
على  بر�5ً   n.1نها جا �لساعة على قلب محمد ‘، �1حسست 
َحْت عن عيني �لغشا��،  كبد0 �سالمًا، فسكت عني �لغضب ��مَّ
�01 �لعين. �قلت: يا �'، H4 كنت 1نت �لذ0  ��1يت حقيقة �لقد�

ٍ́ بما قسمت لي. ��قّد� �قسم �1نت �لذ0 1عطى �منع فأنا 
*   *   *

1سمعت؟ 1سمعت يا 1خي؟
هو �لذ0 قّسم �لمعا�، هو �لذ0 قّد� �أل��x%، �ما يملك 
هؤال. �لناa عطا. �ال منعًا. ما �لناa 4ّال �سائط، فهل تغضب 
على محاسب �لد�ئر� في e�1 �لشهر �I4 1عطا� مئة �1عطى �لرئيس 
 nلِمالكا� �لذ0 �ضع  1هو  Iنبه حتى تغضب عليه؟  مئتين؟ �ما 

�حّد5 �لر��تب، �1 هو منفذ لما ُقّر� من قبل �1ُمضي؟
هذ� هو َمَثلك �مثل من تظن 1نهم 1عطو� �1 منعو� �1نهم 
 �قر �لذ0  1ما   ،Hمحاِسبو 4ّال  هم   H4 �1ّخر��؛  غير�  قّدمو� 
جد��e �أل��x% من �ألex �حّد5 مقا5يرها فهو �هللا �' �لعالمين، 
فما كاH لك فسو� يأتيك على ضعفك، �ما كاH لغير� لن تناله 
قويًا  لير� من ��تب xميلك مهما كنت   eتنا  H1 1تستطيع  بقوتك. 
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�كاH ضعيفًا؟ �لو �جتمع 1هل �أل�´ على H1 ينفعو� لم ينفعو� 
4ّال بشي. قد كتبه �هللا لك، �لو 1جمعو� على H1 يضّر�� بشي. 
لم يضّر�� 4ّال بشي. قد كتبه �هللا عليك، ُ�فعت �ألقال� �جّفت 

�لصحف.
 Hال تريد كل ما يكو �Iلم يكن لك كل ما تريد، فلما �Iفإ
معنى  �ليس   .�بالقَد  Hإليما� نعمة  هي   cهذ� �تريح؟  فتستريح 
�إليماH1 H تستلقي على ظهر� �تنتظر H1 ينزe عليك �xقك من 
 H1 هبًا �ال فضة، بلI ال تمطر (عمر eكما قا) .لسما� Hلسقف، فإ�
 eتجمع �لما H1� ،ًتِجّد �تسعى �تعمل للدنيا كأنك تعيش فيها 1بد�
من كل �جه حالH1� ،e تضر' في �فا% �أل�´ �تأخذ بأسبا' 
�لرx% �ال تّدخر جهد�ً هو في طاقة �لبشر ال تبذله للغنى. فإH لم 
 �تصل -بعد Iلك كله- 4لى ما طلبت فال يدفعك �ليأa 4لى �النتحا
، �قل: لقد عملت  َ́ ��ال ُيْسلمك �لغم 4لى �لمر´، بل تعزَّ ��ْ

ٍ́ بقضا. �هللا. ��ما علّي �لكن �هللا لم يكتب لي �لنجاp، �1نا 
تسييبًا  ليست  �إلسال�،  5ين  في   Hإليما� حقيقة  هي   cهذ
�كسًال كما يظنها �لعو�� �1شباc �لعو��. �1نت تعر� قصة �لرجل 
�لذ0 تر� ناقته على با' �لمسجد �5خل على �سوe �هللا ‘، 
تركتها  ناقتي!  يا �سوe �هللا،   :eفلما خر2 لم يجدها فرجع فقا
>قيِّْدها �توكل  �سوe �هللا ‘:  eفقا �هللا فضّلت.  �توكلت على 

على �هللا<(١).
______________________

�جل: يا �سوe �هللا،  eلترمذ0 عن 1نس؛ قا� c���(١) من �حلديث �لذ0 
1عقُلها �1توكل �1 1طلقها �1توكل؟ قاe: >�عقلها �توكل< (¦اهد).
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بالعمل،  َمنوطًا  �لكسب  جعل  �هللا   H4  .Hإليما� هو  هذ� 
�لطب  على  موقوفًا  ��لشفا.   ،V���لز بالحر�  مقر�نًا   nلنبا��
�لحصا5   5��1 �من  يربح،  لم  �لربح  �طلب  قعد  فمن  ��لعال2. 
�لم يز�V لم يحصد، �من طلب �لشفا. �لم يتد�َ� لم ُيْشَف. ��هللا 
 .e�1 َخمو eضا. لكسو��لوجو4 5 �لكوH �سنن  ُيَبّدe قو�نين  ال 
فاعمل ��15'، �خذ �طالب، �ال تسكت عن حقك �ال تقّصر 
�ألسو5  ��لحقد  عليك  يدخل   aليأ�  Vتد �لكن ال  �بتغائه،  في 
يأكل قلبك، �ال تقل: ما لفالH �فالH؟ فلقد كنت يومًا مثلك؛ 
 eلما��  cلجا�  ��xكانو� تالميذ0 قد حا 1جد من هم �5ني �من 
�بلغو� 1على �لمناصب فأتألم، ثم قلت لنفسي: "يا نفس �يحك، 
�من 1عطا� �لعهد على H1 تكوني 1بد�ً فو% �لناa، 1َ�ليس خير�ً 
لك يا نفس H1 51خل على �xير �1 كبير فيجّلني �ير�ني مثله، من 
H1 51خل على من يستصغرني �ير�ني �5نه، 1َ�لست في خير؟ 1َ�ال 

1تقّلب في �لنعم؟
4لى  1نظر   nصر� فاسترحت،  �لحسد  مر´  من  �برئت 
نعم �هللا علّي فأ��ني ال 1ستحق بعضها. �هأنذ� �ليو� ال 1شكو شيئًا 

�1عّب �لسعا�5، ��هللا، عّبًا.
�ليس في �لدنيا 1حٌد ال يجد من هو 1فضل منه في شي. �من 
هو 1قّل منه في 1شيا.. H4 كنت فقير�ً ففي �لناa من هو 1فقر منك، 
بًا ففيهم من هو 1شّد منك مرضًا �1كثر  �H4 كنت مريضًا �1 معذَّ
تعذيبًا، فلما�I ترفع �1سك لتنظر من هو فوقك �ال تخفضه لتبصر 
من هو تحتك؟ H4 كنت تعر� َمن ناe من �لماe ��لجاc ما لم تنله 
1نت �هو �5نك Iكا. �معرفة �ُخلقًا، فلَم ال تذكر َمن 1نت �5نه 
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�1 مثله في Iلك كله �هو لم ينل بعض ما نلت؟
�فلسفة �لرx% 51ّ% من H1 ُتدَ�� �1بعد من H1 تناe. ��نظر 
4لى �لناa تَر منهم �لغّو�صين �لذين جعل �هللا خبزهم �خبز عيالهم 
في قر���n �لبحا� فال يصلوH 4ليه حتى ينزلو� 4لى 1عما% �لما.، 
حتى  يبلغونه  فال  �لسحا'  فو%  خبزهم  �ضع  �لذين  ��لطيا�ين 
في �لصخر  �لفضا.، �َمن كاH خبزc مخبو.�ً  يصعد�� 4لى 1عالي 
 c0 �لميا��ألصّم فال يناله 4ّال بتكسير �لصخر، �َمن �xقه في مجا
�لوسخة �1 �لمناجم �لعميقة �لتي ال تر� �جه �لشمس �ال بيا´ 
بعقله، �َمن ال   �1 بلسانه   �1 برجله   �1  cبيد  cيأخذ �لنها�، �َمن 
��حه �تعريض مهجته للهال�، كالعب  eيصل 4لى �لخبز 4ّال ببذ
ْر�) �لذ0 يترّصدc �لموn في كل مكاH، فإH لم يد�كه ساقطًا  (�لسِّ

على �1سه 51�كه �هو بين 1نيا' �ألسد �1 تحت 1�جل �لفيل!
4ليه �1نت  فاحمد �هللا H1 جعل �xقك على مكتبك، تصل 
قاعد على كرسّيك، لم يجعله في �±�a �لجباe، �ال في 1عما% 

�لبحا�، �ال في مو�جهة �ألسد ��لنمر.
�هذc �لمز�يا �لتي تقوH4 e �هللا 1عطاكها: َمزّية �لفهم ��لِجّد 
��لد1' ��الستقامة ��ألمانة، 1ليست نَِعمًا تستحق H1 تحمد �هللا 
�1 جاهًال  غبيًا،  عييًا   Hتكو  H1� ماًال تز5�5   H1 1َ�ترضى  عليها؟ 
�1 خامًال، �1 لصًا �1 مجرمًا؟ فال تأسف �I4 1ُعطيت هذc �لنعم 
 eُحِرمَتها �1ُعطيَت 1مو� H4 لوفير، بل �ئَسْف� eكلها �ُحرمت �لما

.H��قا
به  ُتشَر  لم   H4  eلما� ما  بالماe؟  1خي-  -يا  �لسعا�5  �هل 
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�1 صالحٌة  Iكرها،  يبقى  مكرمٌة   �1 نفس،  لذ�   �1 عيش،  متعة 
ل به 4لى نعيم �لدنيا �1  ينفع 1جرها؟ �لماe �سيلة، فإH لم ُيتوسَّ
��ً �1 معدنًا بّر�قًا. كالذx 0عمو� 1نه  �قًا مصوَّ� Hسعا�5 �آلخر� كا
له 5عوتاH مستجابتاH، فدعا �به H1 يجعل كل شي. تمّسه   Hكا
يدI cهبًا، فأعطيها فكا5 يطير عقله من �لفرp، ��نطلق يلمس كل 
ما يجد فيحّوله Iهبًا، حتى جاV فأخذ �لصحن ليأكل فصا� ما فيه 
من �لطعا� Iهبًا، �عطش فحمل �لكأa ليشر' فصا� ما فيها من 
�لما. Iهبًا، فقعد جوعاH عطشاH، فأقبلت �بنته تو�سيه، فعانقها، 
فصا�n تمثاًال من �لذهب. فدعا �به �لدعو� �لثانية: H1 يعيد كل 
 Hللعطشا aلرغيف للجائع ��لكأ� H1 ��شي. كما كاH، ألنه 51

��لبنت لأل' خيٌر من مل. �أل�´ Iهبًا.
فيه  �لتصر�  1حسنت   H4- �لقليل  بُمَرّتبك  تستطيع  �1نت 
��ستشعرn �لرضا به- H1 تكوH 1سعد ممن له �آلال� �لمؤلفة من 
�للير�n. �1نا 1عر� �جاًال يدخل على �لو�حد منهم في يومه ما ال 
يدخل علّي في �لسنة ��لسنتين من �لماe، �1نا 1عيش عيشًا 1�فه 
1�غد مما يعيشوH: ال �كل 1طيب مما يأكلوH �ال 1لبس 1فضل �
مما يلبسوH �ال 1ُمتِّع نفسي 1كثر مما يتمتعوH، �لكن 1�ضى 1كثر 

.Hمما يرضو
�لي بعد Iلك لذ�ئذ هم محر�موH منها: لذ� �لمطالعة 1ما� 
قبل  �لفر��  في  �لحالم  �لتفكير  �لذ�  �لشتا.،  ليالي  في  �لمدفأ� 
�لنو�، �لذ� �لمناظر� في مجالس �لعلم ��أل5'، �لذ� �لمحاضر� 
في �لنو�05 ��إل�Iعاn. �هم يحتاجوH 4لّي؛ يسألونني فأعلمهم 
�يجيئوH 4لّي فأحكم بينهم، �1نا ال 1حتا2 4لى ��حد منهم ألنهم 
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 H1 ضى�4نما َيْفُضلونني بالماe، �1نا ال 1طمع في 1مو�لهم �ال 1
ما   eلما� ��لرضا �جدn من  �لقناعة   n5�1  H4 �1نا  منهم.  �خذ 

َ́ لم تكفني 1مو�e �لدنيا. �يكفيني، �H4 لم 1قنع �لم 1
�ما يصنع بالماe َمن يدخل عليه في شهرc �لعشر� �آلال�، 
 H1 لموسرين؟ 1يمكن�� ���لعشر�H ��لخمسوH، من كبا� �لتّجا
يلبس �لرجل عشر بذالn معًا؟ H1 �1 يأكل عشرين �غيفًا في غد�.؟ 
�1 ينا� على خمسة 1سر� في �قت ��حد؟ 4ّال H1 يكوH �إلنفا% في 
�لسر� ��لتر� ��لفسو% ��لعصياH، �هذ� شي. ليس له حد�5، 
�يمكن H1 ينفق �لمر. في ليلة ��حد� على �لخمر ��لعهر ما جمعه 
في عشر سنين... �يمكن H1 يشعل 5خينته (سيكا�ته) بو�قة 1ّ� مئة 
لير�، �لكن هذc كلها 1فعاe �لسفها. �لمجانين، �نحن نتكّلم عن 

.aلعقال. من �لنا�
�لقديمة،  �لشرعية  �لمحكمة  في  �حد0  مر�  بقيت  �لقد 
من  �لما.  يفيض  حتى  تمتلئ   H1  n5�1� �لبحر�(١)  1ما�   nفقعد
جو�نبها، ففتحت >�لّسباV< كلها، فتدفق �لما. �لكنها لم تمتلئ، 
فعجبت �قمت 1فتش فوجدn >�لها�'< �لكبير مفتوحًا، فسد5ته 

ففا´ �لما..
فعلمت 1نه ليس �لعبر� بفتح >�لسبع< �لكن بسّد >�لها�'<؛ 
َتْأaَ على نفسك  �لو��5. فال  بتكثير  �لمصر�� ال  بتقليل  �لعبر� 

______________________
(١) �لبحر�n: �لبَِر� �ل½ تكوª H بيوn �لشا� �لقدمية، فيصب �ملا. 
4ليها من متاثيل من �لنحاa على هيئة �لّسباV، لذلك يسمى مصب 

.>'��ملا. >�لسبع< �¦ر�c >�§ا
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 aلرضا هو �لسعا�5، يفتش عنها �لنا� Hفإ َ́ �H4 قّل مرتبك ��
1يديهم،  �أل5با.، �هي تحت  بها  �لفالسفة �يهيم  �يبحث عنها 
كالذ0 يفتش عن نظّا��ته في كل مكاH �يسأe عنها في �لد�� كل 

4نساH، ��لنظا��n على عينيه!
.Hلسعا�5 بالرضا ��إليما�

*   *   *

��علم -بعُد- H1 كل حاe 4لى e��x، فال يفرpْ غني حتى 
يطغى �يبطر �ال ييأaْ فقير حتى يعصي �يكفر، فإنه ال فقر يد�� 
�ال يد�� غنى، �كم من �جاe نشؤ�� على فر� �لحرير �شربو� 
 eلرجا� 1عنا%  �I1لو�   ،eلما�  xكنو �ثو� �� �لذهب،   aبكؤ�
يقي  فر�شًا من صو�  �شتهو�  ماتو� حتى  فما   ،��تعّبد�� �ألحر�
 Rقر من  �لبطن  يحمي  خبز  من  �غيفًا �  ´��أل َعضَّ  �لجنب 
 Hلحرما�� �أللم  ��Iقو�  ��لباليا  �لِمَحن  قاسو�   Hخر���  .Vلجو�
�لنعم  �لليالي بال طعا�، فما ماتو� حتى �5xحمت عليهم  �طو�� 
�تكاثرn �لخير�n، �صا��� من ُسر�� �لناa. �هل في �لدنيا غني 
لم يكن -يومًا- �1 لم يكن 1بوc �1 جّدc فقير�ً؟ �كم في �لدنيا من 

�ّ' �لماليين! c�1 حفيد cلد� �فقير صا� �1 صا
�ئيَسها  �لمحكمة  فّر��  �بُن   �صا فربما  1حد؛   aييأ فال 
فالحًا   ´��أل صاحب  �لد  �غد�  فّر�شها،  �لرئيس  �بُن   ��صا
يشتغل بطعا� يومه. �4نما هي �أليا� يد��لها �هللا بين �لناa، ككر� 
4لى غير�. ��لعمر كله  تنتقل  �يثما  4ّال  بيد�   Hما تكو �لملعب: 

، فهل يبقى لك �لماI H4 eهبت �لحيا�؟ ٍ́ ما
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�سيسّو0 �لموn بين �ألحيا. جميعًا: �لغني ��لفقير في نظر 
��لكبير  ��ألمير،  ��لصعلو�  ��ألجير،  ��لمالك  سو�.،  �لد�5 
�لسعا�5  يلقى  ثم   ،eالنحال�� �لبلى  4لى  يصير  كلهم  ��لصغير؛ 

�لد�ئمة �1 �لشقا. �لخالد.
قم في �لمقبر� َتْلَق قبر�ً يشمخ بأنفه ِكبر�ً على �لقبو�، ُيْزهى 
V �لمنقو�(١) �يضحك بالزهر ��لو�5، ��خر متعثر�ً  بالرخا� �لمجزَّ
بالطين يئن تحت 1قد�� �لسائرين، �قبر�ً ثالثًا قد ماn كما ماn من 
 nلمظاهر �لكن �تحد� nتتفا� ...´�فيه فعا5 �لقبر تر�بًا في �أل
بالية �عظا� نخر�، ال تختلف  4ّال �مم  فيها كلها  فما  �لبو�طن، 
�مة عن �مة �ال عظا� عن عظا�، �ال تميز جمجمة �لملك من 
جمجمة �لصعلو� �ال سا% �لقاضي �لذ0 حكم من سا% �لمجر� 
 ���لذ0 ُحِكَم، �ما �5َّ قبٌر �لحياَ� على ميت �لو كاH قبر �إلمبر�طو

.(٢)Hشاهجها
�ما  لآلخر�.  ��لعمل  �لدنيا  في  �لذكر  4ّال  للميت  يبقى  ما 
��.ها � ليس  كبر�  خدعة  4ّال  �لشهر�  �ما  حققت-   H4- �لذكر 

شي.، سر�'. ��لعمل �لصالح هو �حدc �لباقي.
*   *   *

______________________
(١) 1عا5 �لشيخ ��ه �هللا نشر هذc �ملقالة ª سلسلة >صو� �خو�طر< 
هذ�   ª�  ،١٩٨٨ سنة  �أل�سط<  >�لشر%  جريد�   ª نشرها  �ل½ 
 ��لقبو بنا.   H1 "مع  فيها:   eقا حاشية  1ضا�  �ملقالة  من  �ملوضع 

�تعليتها ال Îوª x 5ين �إلسال�" (¦اهد).
.´�(٢) تا2 "ل، É1ل بنا. شيد على ظهر هذc �أل
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لصوR �لوقت

I1يعت من 5مشق سنة ١٩٥٢

لي عا�5 قبيحة هي H1 1سير في عملي على قاعد� >ال تؤخر 
مقاالتي  كتابة  1�جئ  فأنا  غد<؛  بعد  عمله  تستطيع  ما  �لغد  4لى 
�1حا5يثي 4لى �للحظة �ألخير�، ثم 1جمع Iهني �1سرV في كتابتها. 
 eقا �قد  �لسلحفا�.  �أل�نب ال على طريقة  1ني على طريقة   01
1ناتوe فر�نس: >ليقل الفونتين ما شا.، فإH �أل�نب تسبق �لسلحفا� 

�5ئمًا<.
1ّخرته،  �لحديث  بهذ�  �أل5نى  �لشر%  محطة  كلفتني  فلما 
حتى �I4 لم يبَق على موعد تسجيله 4ّال ساعتاH �مدُ� �لسفر 4لى 
بير�n �عتكفت في غرفتي �بدn1 1فكر في �لموضوV، فال 1عتمد 
موضوعًا. �4ني لفي تفكير�I4� ،0 ببا' �لغرفة ُيفتح بال 4نذ�� �ال 
 Hبشابين غريبين عني ال 1عرفهما يدخال �I4� ،Hال �ستئذ�� �4عذ�
علّي 5خوe 1لمانيا على بلجيكا في �لحر' �لماضية، 1ما 1حدهما 
فله �a1 كبير كرa1 5' هائل، قد نفش شعرc من فو% �من 
�لجانبين حتى كأنه 5يك حبش(١) قد خر2 من معركة... ��ضع 

______________________
(١) �يسمى �لديك �لر�مي.



٨٦

�لشفتين  يمتد�H فو%  فو% فمه شا�بين ال شرقيين �ال غربيين، 
كأنهما حاجبا فتا�، ثم ينزالH على جانبي �لفم كذَنب �لفأ�، �قد 
منحه �هللا 1كبر قسط من �لِغالظة (بكسر �لغين) (١) ��لعياI باهللا... 1ما 
�آلخر فقد َحفَّ جانبَي �1سه �عند صدغيه كأH قد لحستهما قطة 

�هو نائم، �1طاe شعرc من فو%... على طريقة �لعم سا�.
�قعد�. �خرجت 1سأe في �لد�� َمن 51خل علّي هذ� �لبال.، 
فإ�I هي �بنتي �لصغير� سمعت قرV �لبا' ففتحته، ��n1 �لضيو� 
فأ5�كتها نوبة مبكر� من ُحّمى �لكر� �لشرقي �لذ0 ال ير5 ضيفًا 
فهبطا  4لى غرفتي،  �لصغير�  بأصبعها   n�فأ5خلتهما �1شا 1بد�ً، 

علّي كموn �لفجأ�!
من  بشي.  �سألتهما  فاتر�ً،  ضعيفًا   ً�5�  n55فر �سّلما 
�لجفا. عن �لخدمة �لتي 1ستطيع H1 1±5يها لهما. �هذ� معناc في 
�لبالغة �لجديد�: "�نصرفا فلست مستعد�ً ألH 1±05 لكما خدمة". 
فانطلق �لغليظ �I �لشعر �لمنفو� �1خذ يتكلم متحذلقًا متفيهقًا 
متفاصحًا بصوn يخر2 نصفه من 1نفه �نصفه من بطنه، ��لباقي 
(H4 كاH بقي شي.) يبلع بعضه �يجتّر بعضًا... �جعل يد�� �يقد� 
�لغيظ  1نشقُّ من  1تصّبر �1كا5  �1نا   ،Hلطوفا� قبل  �لمقدماn من 
�1حس H1 كل عصب من 1عصابي ُيسحب كوتر �لعو5 ثم ُيطَلق... 

______________________
(١) هذc �لكلمة من عامية 1هل �لشا�، لكنهم يلفظوÕا بفتح �لغني. �قد 
كاH من عا�5 �لشيخ H1 يشÌ4 M مثلها ª حو�شي كتبه على Õ1ا من 
 ª .منت �لنص ª لعامي �لفصيح، لكنه �كتفى هنا بضبطها بني قوسني�

�ملعجم: "�جل فيه ِغالَظة: فيه شد� �قسو�" (¦اهد).
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نفسه  �تأّمل   %xلر� تقطع  �بتسامة  �بتسم  �كلما �قف عند جملة 
معجبًا كعجوx متصابية 1ما� مر�تها تقوe: ما 1جملني! فإ�I 1خونا 
�لمحتر� يريد H1 يؤلف فرقة مسرحية، �لم َيَر في �أل5با. من هو 

1حّق مني بشر� تأليف �لر��ية �أل�لى لها.
قلت: �كم مد� �لتمثيل؟
قاe: نصف ساعة فقط.

قلت: تدفعوH مئتي لير�؟
 H1  Hيستطيعو�  ،Hكا ما  �صف  �لقر�.  على  1طيل  �ال 
 H1 هو c�يتصو��� �لنتيجة بسهولة، 4ّال H1 ما ال يستطيعوH تصو
�أل° قاe لي �هو خا�2: َبْس �سف. 4ّنا لم نكلفك شيئًا، 4نها ال 

تكلفك 4ّال ساعة من �قتك.
*   *   *

 Vلموضو� هو  هذ�  �قتي!  من  ساعة  4ال  شيئًا  تكلفني  ال 
�لذ0 كنت 1فّتش عليه، لقد �جدته. �لموضوV هو سرقة �لوقت، 
��لوقت هو �لعمر، �هو 1عّز شي. على �إلنساH. �لوال �لوقت ما 
كسب ماe، �ال حصل علم، �ال ناe 1حد 5نيا �ال ضمن 1خر�، 
فهل في �لسرقاn 1فظع �1عظم من سرقة �1قاn �لناa؟ �من منا ال 
يشكو منها �ال يتألم؟ ثم ال يستطيع H1 يدفع Iلك، �ال يستطيع 
 nجعل سرقة خمس لير� Hلقانو� H4لى �لقاضي، أل cيشكو 1مر H1
جريمة يعاَقب فاعلها �تر� من يسر% �لوقت �لذ0 يسا�0 1لف 

لير� ال يعاقبه �ال يعاتبه.
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�قتي؟   Hيسرقو �لذين  هؤال.  من  1فّر  �كيف  1صنع   �Iفما
�ليو� فيدخل علّي  �لصباp أل5قق في 5عا��  �لمحكمة منذ  �تي 
 eلوقت، فأحا�� �صديق ثقيل، ال يمنعه 4غال% �لبا' �ال بكو
قد  �1نه  بحقه  قمت  قد  1ني  1ظن  فأحا5ثه حتى  بالحسنى  صرفه 
على  �1قبل  Iهني  1جمع  1كا5  فال  عملي،  4لى  فأنصر�  سكت 
�1��قي حتى يفتح فمه �يلقي �لجوهر�: "كيف �لصحة؟"... "�هللا 
1�بعين  نحو  يو�  كل  كثير،  �لشغل  بس  هللا.  �لحمد  يحفظكم، 
5عو� كما تر�، فأنا �تي باكر�ً أل5ققها". �1قوe في نفسي 4نه لو 
1�جع لعملي مطمئنًا، فال تمضي مد� حتى � .Hحيو�نًا لفهم �آل Hكا
يلقي جوهر� 1خر�: "قضايا �لطال% كثير� مو هيك؟"(١)، فأجيب 
بما تيسر، �يسكت. فأعو5 4لى عملي، فال 1كا5 1ستغر% فيه حتى 
ينطق �لمحتر� فيقوe: "يمكن �لقضا. مزعج؟"، فأنفزُ�(٢) �1نفجر 
�1نسى كل ��5' �الجتماV �1صر° فيه: "بل 1نت ��هللا �لمزعج، 
مانك شايف شغل جا0 تتسلى على حسابي؟!". �يذهب يحّد� 
�لناa بأني غليظ شرa، مغر�� بالوظيفة، قليل �لتهذيب. �يشيع 

فّي مقالة �لسو..
فما�I 1صنع 1يها �لقا�y �لكريم؟

�1كوH ماشيًا في �لطريق مستعجًال مسرعًا 4لى موعد ال بّد 
 5�منه �قد قّد�H1 n 1صل على �لدقيقة، فيطلع علّي غليظ كأنه ما

______________________
(١) >مو هيك؟< من عامية �لشا�، �معناها: >1ليس كذلك؟< (¦اهد).

(٢) ª موضع غM هذ� نّبه �لشيخ H1 Ì4 هذc �لكلمة من �لعامي �لفصيح؛ 
�نظر �حلاشية ١٩٤R ª من كتا' >مقاالª n كلماn< (¦اهد).
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 xلخّبا� كمجرفة  يد�ً  ليصافحني  4لّي  �يمّد   ،´��أل عنه  �نشقت 
حديثًا  ليحّدثني  �يمضي   ،��لنا بيت  من  �لخبز  بها  يجر�  �لتي 
فلم  نفسه  به   nمتأل�  Ç�فا ينفعه، �4نما هو كال�  ينفعني �ال  ال 
ينا5يني   �1 1نا...  4ّال  نفسه  لينّفس عن  I1نه  يجد 1حمَق يصّبه في 
من ُبعد ثالثين متر�ً: "1ستاI..." فأتصامم �1سرV كأني ما سمعت، 
فيصر° "يا 1ستاI طنطا�0"، �يتطوV ثالثة على �ألقل من �لما�ين 
فيصير  1ستاI طنطا�0"،  "يا   :H�5ينا� فيعا�نونه علّي  ��لو�قفين 
نة على  �ألستاI �لطنطا�0 ال >َعَلمًا في �1سه نا�< بل شعلة مدخَّ
عصا لها صوn، فهي تشغل �لسمع ��لبصر ��لشم، ��لحمد هللا 
على �لشهر�! �1قف 1نتظر هذ� �لرجل �لذ0 ينا5يني كأH له علّي 
 Hهو شرطي 1مين، �1 كأ� ٌّ�5َْينًا حاH سد�c5، �1 كأني مجر� فا
 nقريبًا لي ال 1عرفه من 1سالفي في طنطا ما Hلي بأ ��عندc بشا
�1�ثني عشر� �ال� جنيه... �يصل فيقوe: يا 1ستاI �ينك؟ ��هللا �

مشتا% 4ليك، كيفك؟ كيف حالك؟
1تركه  1سّبه؟  1ضربه؟  له؟  1عمل   �Iما  -aنا -يا   �Iفما
4لى  فُأضطر   ،>' مهذَّ >غير   :aلنا�  eيقو  H1 1خشى  �1مشي؟ 
"1نا   :eفأقو "مشتا%"  لي:   eيقو 51عه   H1� �مالطفته  محاسنته 

!'Iباألكثر"، �كالنا كا
فيطر%  مثله  كلهم   aلنا�  H1 يظن  �لصبح  من  يفيق  ��لذ0 
 �I4� ،ً��علّي �لبا' من �لساعة �لسا5سة، فأقو� من �لفر�� مذعو
 Hإلنسا� Hسو�". كأ eما بّد0 1عطلك، بننز" :eبالز�ئر من لطفه يقو
يقفز عا�5 من سريرc 4لى با' �لزقا%، �ال يد�0 -حفظه �هللا- 1نه 
يعمل 1شيا.، �يغسل، �يأكل �يلبس، فأضطر V51 H1 هذ� كله 
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�H1 1قعد أل�نسه �1سليه �1سمع ثرثرته!
��خر يسهر يظن H1 �لناa كلهم مثله، فيطر% علّي �لبا' 
�لليل  نصف  4لى  معه  ألقعد  نومي   V5فأ ليًال،  �لعاشر�  �لساعة 
 eتعبت طو �لتي   ��لد� �بة  4لى هذيانه، ��1قظ  1حا5ثه �1صغي 
 5�x بما��لنها� لتتر� ��حتها �نومها �تعمل له �لقهو� ��لشا0، �

معه �للطف ��فع �لكلفة فطلب �لعشا.!
�ثالث يدهمني �1نا خا�2 من �لد�� 4لى عملي �1 موعد0 

�ُيرجعني ألقعد معه!
فمتى يا ناa، يا 1يها �لمستمعوH ��لمستمعاn، نعر� قيمة 
 Hمن يسر% من �خر ساعة من �قته يكو H1 لوقت؟ �متى نعلم�
�نذكر   Hلقر�� بآ�5'  نتأ5'  �متى  جيبه؟  من   ً��5ينا سر%  كأنه 
قوله تعالى: {ال َتْدُخلو� بيوتًا غيَر ُبيوتُِكْم حّتى َتْسَتْأنِسو�} 01: 

تستأIنو�، �قوله: {�Hْ4 قيَل لُكُم �ْ�ِجعو� فاْ�ِجعو�...}. 
�َسُف H1 �إلفرنج حفظو� ��5' 5يننا هذc �نحن نسيناها!

*   *   *
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(١) Hلوظيفة ��لموظّفو�

نشرn سنة ١٩٣٥

�ال  �لعنق،  في  ُغالָד  ليست  �لوظيفة   H1 �هللا-  -1عّز�  �عَلْم 
�لوظيفة(٢)  فيها  �ُخُذ  ُمبا5َلة   �1 �لرجل، �ليست مقاَيَضة  في  قيد�ً 
1نها كانت كذلك لعزفُت  بالشماe، �لو  باليمين ألعطي �لضمير 
عنها ��جتويتها �نفضت يد0 منها، �آلثرH1 n 1بيع خز�نة كتبي 
َكّر� 1خر� �1 1قضي �1سرتي جوعًا على H1 �كل خبز0 مغموسًا 
 Hxفأ بالمصلحة،  بالفضيلة ��1من  1كفر   H1 لضمير، �على� بد� 
�لدنانير �1بصر كّل ما في  بميز�Hٍ صنجاُته(٣)  �لدنيا  كّل شي. في 
في  �لذ0  بعقلي  1فكر-   I4- �1فكر  �لقر�(٤)،  ثقب  من   Hلكو�
كيس نقو05 ال بعقلي �لذ0 في �1سي، فأختزe �لمنطق كله في 

______________________
(١) §ذc �ملقالة قصة جتد�Õا I< ªكرياn علي �لطنطا�ª ،>0 �حللقتني 

�لثالثة ��لثمانني ��خلامسة ��لثمانني (ª �جلز. �لثالث) (¦اهد).
1طلقنا  ��I4 ×ن  �لوظيفة،  تعيني  ��لتوظيف  �لر�تب،  هي  �لوظيفة   (٢)

�لوظيفة على �لعمل نفسه فإمنا نتبع I ªلك �لعر� �لسائد.
(٣) Éع َصنجة، �هي (بالسني ��لصا5: َسْنجة �َصْنجة): ما يوHxَ به 

كاأل�قية ��لرطل (¦اهد).
(٤) كاH قرشنا يومئذ مثقوب من �سطه.
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قضية ��حد�، هي �أل�لى ��ألخر�، �هي �لحق ال يأتيه �لباطل 
من بين يديه �ال من خلفه، �هي �لكتا' �لمعِجز �لذ0 ال ُيفّر� 
فيه من شي. �ال يعجزc شي.، فيكوH �لمنطق كله هذc �لقضية: 
>تحصيل �لماe ��جب<، �في هذ� �ألمر تحصيل ماe، فهذ� �ألمر 
��جب! �َضْع مكاH >هذ� �ألمر< ما تشا. من 1فعاe �للؤ� ��لخّسة، 
�لقضية �تستِقم،  تنتِظم  ��لُفُسولة،  ��لنُّذ�لة، ��لّضعة  ��لكذ' 
�تصح �تطَّر5، �ال يبَق في �لدنيا �05. �ال فاسد منَكر ما ��5 

.eمعه �لما
 �ال يا سيد0! لست 1سألك هذc �لطريق �لتي ال e�x1 1حّذ
�لّسالكوها   Hكا H4� .منها َمن لم يسلكها �1صر� عنها سالكيها
هم �لكثر� من موظفينا �علمائنا �من كل 0I �ظيفة �1 صاحب 
يعتر�  �ألمر  ليأتي  �لرجل من هؤال.   H4 بالحكومة، حتى  صلة 
 Hلألمة، مناٍ� للفضيلة، مناقٌض للشر�، فيحتّج له بأ Iٍ1نه مؤ
مصلحته تقتضيه �معيشته تستلزمه، �1نه �جل (عا�x يعيش...)، 
 H1 0 �لجاهل��ال يعيش من ال يساير �ينافق �َيِذeّ �َيتزّلف. ال يد
ْعَتر مع �لشر� خير من حيا� �لنعيم ��لتر� من  �لمعيشة على �لصَّ

غير فضيلة �ال شر�!
*   *   *

�من 1نبأ� -1عّز� �هللا(١)- H1 �لموظف ال يحق له H1 يفكر 
4ّال بعقل �±سائه �ال ير� 4ّال بعين 1مر�ئه، فال ُيِحّق من �آل��. ما 
1بطلو� �ال يقبل ما ���5ّ �ال يوّقر ما سّفهو�، �ال ير� ما �ستقبحو� 

______________________
�ته.�x� ª كنت موظف� ،����. �ملعاx� 5 على 1حد�(١) هذc �ملقالة 
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ما عظّمو�  �ال  كبير�ً  ما صّغر��  ما كتمو� ظاهر�ً، �ال  حَسنًا �ال 
يعقلوH شيئًا  كانو� ال  1َ�لو  �±سا±c مخطئين؟  H1َ�لو كا حقير�ً؟ 

�ال يهتد�H؟
�َمن �I حظر عليه ما 1بيح للناa، �منعه ما ُمنحو� من حرية 
�لطعا�  من  يشتهي   �Iلما� �لقوe؟  �حرية  �لر01  �حرية  �لتفكير 
�لغنا.   n1صو�� �لشعر   n1بيا من  �يستحسن  �ئيسه،  يعافه  ما 
ثم  Iلك من حر2،  في  عليه   Hيكو �يستثقله، �ال  يستهجنه  ما 
 �I1يه �من �لمذ�هب غير مذهبه؟ �لما�ال يتخذ له من �آل��. غير 
مًا في  ال ينشر هذ� �لر01 �يؤيد هذ� �لمذهب، ما ��5 ال يأتي محرَّ

�لشرV �ال ممنوعًا في �لقانوH؟
 H1 لوظيفة -يا سيد0- َعْقٌد بين �لد�لة ��لموظف(١)، على��
 ،Hكا يعمل عمًال بعينه، على ُجْعٍل بذ�ته. فهل يعمل �ألجير في �لدُّ
��لعامل في �لمصنع، ��لّناe5 في �لفند%، ��لخا�5 في �لبيت، 
 �Iفي عمل جّل �1 قّل، عال �1 َسُفَل، فإ aمن �لنا ��كلُّ مأجوٍ
1كمل عمله �جّوc5 �ستحق �ألجر، ��نطلق حر�ً في �قته يقضيه 
على ما 1ََحّب، حر�ً في ماله ينفقه على ما شا.، حر�ً في �1يه ينحو 
 Hثم ال يكو ...��ختا �لذ0  �لمسا%  1��5 �يسوقه  �لذ0  �لنحو  به 

�لموظف حر�ً 1بد�ً �ال يملك من 1مر نفسه شيئًا؟
�1لقيته،  5�سي   nُ5ْ1عَد 1نا   �I4-  a�مدّ �1نا  علّي   �Iما�
يوجب  ما  كل  �فعلت  �صّححتها،  تالميذ0  �ظائف   n1قر�

______________________
(١) لست 1ع� بالعقد �الجتماعي نظرية ��سو �ملعر�فة، فذ�� شي. قد 

سقط �ليو� من قائمة �لعلو� �5خل ª سجل �لتا�يخ.
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�لنو�فَل- H1 1±ّلف  �لو�جِب  �لقانوH1 H 1فعل، �n5x على  علّي 
�1كتب، �1نقد �ألخال% ��لكتب ��لعاn�5، �1ساهم في �لجها5 
 �I ألمة؟ �من� eإلصالحي، �1حمل �لقسط �لذ0 1طيقه من 1ثقا�
يحمله �I4 لم 1حمله 1نا �1مثالي من �لموظفين ��لمتعلمين؟ �كيف 
تتقد� �ألمة �تسير في طريقها 4لى غايتها �I4 لم تجد بين 1بنائها من 

يحمل 1ثقالها؟
من  �لكتابة  َمَلكة  1محو   H1 �هللا-   c1عّز- سيد0  يريد  فهل 
�1سي، �1طمس نو� �لبصير� من قلبي، �1سدe على عيني حجابًا 
حتى ال 1�� فأسّر فأشكر �1 1بتئس فأنقد، �1هجر �لكتب حتى 
ال 1قر1 فيفتح علي �لكتا' طريقًا 4لى مقالة، �1تعّزe �لناa حتى ال 
1سمع حديثًا فأكتب عن هذ� �لحديث، �1 قصة فأH�ّ5 هذc �لقصة 
�eّ51 على مكاH �لعبر� منها �موطن �لعظة فيها؟ فهل يريد سيد0 
I1 H1هب 4لى غا� في �لجبل فأحبس نفسي فيه كيال 1كتب فأxعج 

معاليه؟
�هل توِجب �لوظيفة على صاحبها H1 يكوH عبد�ً لر±سائه، 
ر�ً ألغر�ضهم ساعيًا في مصالحهم، �لو كانت �لطريُق 4لى  مسخَّ
هي  ما  يعر�  �جل  يسلكها  ال  معوّجة  ملتوية  طريقًا  4�ضائهم 

�لفضيلة �يد�0 ما هو �لشر�؟
من   ً��مبتو  Hيكو  H1 �لموظف  على  �لوظيفة  توجب  �هل 
جسم �ألمة، فال يشعر بشعو�ها �ال يألم أللمها، �ال يحّس 1نه 
منها �ال يشا�كها في شي. من عو�طفها، في حين H1 �لمفر�´ 
�طالعًا  ��1سعهم  فكر�ً  �ألمة  1بنا.  1�قى  من  1نه  �لموظف  في 

�1شّدهم شعو��ً بـ>�لو�جب �لعا�<؟
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لينامو�  �ألمة  صند�%  من  ���تبهم   Hلموظفو� يأخذ  �هل 
�منين �I4 هي خافت، �يضحكو� فرحين �I4 هي تألمت، �ينعمو� 

فا�هين �I4 هي شقيت، �يأكلو� مسرفين �I4 هي جاعت؟
كال! كال يا سيد0؛ فالموظف من �ألمة �4لى �ألمة. �ليس 
 �يشعر بشعو �لبلد شعب �موظفوH، �لكّن فيه شعبًا ��حد�ً  في 
 H4لى غاية ��حد�. �أل مبد1 ��حد �يسعى  ��حد، �يصد� عن 
تعر� 1نت هذc �لحقيقة فتعمل بها �1لى من H1 1نزe 1نا عند �1يك 

�1خضع إل��5تك فيما يؤ0I �لحقيقة �ينافيها.
كال! لقد �نقضى Iلك �لعهد �لذ0 كاH �لموظف فيه مسؤ�ًال 
1ما� �ئيسه، �1صبحنا �ليو� �كلنا مسؤ�لوH 1ما� �ألمة ��لتا�يخ(١). 
�ليس هذ� �لر�تب منحة منك حتى تمّن به علّي، �لكن ��تبك 1نت 

منحة من �ألمة (�لتي 1نا من 1بنائها) تمّن هي به عليك.
*   *   *

�بعد؛ 1فليس مما يجب على قا�5 �لفكر �1�با' �ألقال�، 
�لوظيفة ��لموظفين، �حق �ألمة عليهم  �لناa حقيقة  H1 يعّرفو� 
�1مل �ألمة فيهم؟ 1َ�ليس يجب عليهم معالجة هذc �لنو�حي من 
�مد����  منها،  �لسالمين  �تحذير  فيها،  �لكال�  �بسط  1خالقنا، 

�لمصابين فيها؟
*   *   *

______________________
�لشيخ ��ه �هللا،  بقلم  �لزيا�5   c1ما� �هللا". (هذ  cلك �بعدI (١) "�قبل
1ضافها حني 1عا5 نشر �ملقالة ª >�لذكرياn<: ٢٢٩/٣) (¦اهد).
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�لوعد �لشرقي
نشرn سنة ١٩٥٢

كنت 1مس ���. مكتبي فسمعت صوتًا هائًال له �نين �صد�، 
 :eجل ينا05 من قعر �لبئر �1 يصر° في �لحما�، يقو� nكأنه صو

�لسال� عليكم.
 a1ما� �جهي بطن �لرجل، �كأنه بطن فر �I1سي فإ�فرفعت 
ضخم من 1فر�a �لبحر، 1ما �1سه فكاH في نصف �لمسافة بيني 
كالمخبا� يصافحني، ثم عمد 4لى  4لّي يد�ً  �بين �لسقف، �مّد 
1كبر مقعد في �لغرفة فحا�H1 e ُيدخل نفسه فيه فلم يستطع فلبث 
بين  للمصالحة   V4لى �جتما ��قفًا، �عر´ حاجته �هي 5عوتي 
1خوين من 4خو�ننا. �لم يكن من عا5تي 4جابة مثل هذc �لدعو�، 
�عرضه،  �لرجل   eطو بعيني  قست  1ني  لوال  بالرفض  �هممت 

�عمقه ���تفاعه، فآثرn �لسالمة ��عدته.
قاe: 1ين نلتقي؟

4خر�جه،  1ستطيع  فال  فيدخل   ��لد� على  51ّله   H1 فخفت 
فقلت له: هنا، �لساعة �لثالثة بالضبط.

قاe: نعم. ��لى �Iهبًا �كأنه عما�� تمشي!
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�جئت في �لموعد، فوجدn �لمحكمة مغلقة، �قد نسيت 
H1 1حمل �لمفتاp فوقفت على �لبا' ��لناa ينظر�H 4لّي، فمن 
كاH ال  �لقصة، �من  له   p1شر  Hفأضطر أل يسألني  1قبل  عرفني 
 nما فيها 1حد، سّكر" :eبا' �لدعا�� فقا�يعرفني حسبني 1حد 1
�لمحكمة"، فال 1�5 عليه، �1نا ��قف 1تململ من �لضجر، 1�فع 
هنا �من  1نظر من  مر�،  �5ُ1بر  مر�  �1ُقبل  1خر�،  �جًال �1ضع 
 �Iفإ صاحبي،  1حسبه  كبير�ً  شيئًا  بعيد  من  �1يت  فكلما  هنا�، 
�قتر' �1يت جمًال عليه حطب �1 حما��ً فوقه تبن، �1 تاجر�ً من 
 ...aلنا� eلحر' �لذين �نتفخو� من كثر� ما 1كلو� من 1مو�� �تجا
عر�قي  في  تمشي   ��لنا �1حسست  ساعة،  نصف  مضت  حتى 
غضبًا منه �من نفسي H1 لنت له �لطفت به. �Iهبت 4لى �لد�� �1نا 
�لفر��.  بنفسي على  فألقيت  �لرa1 مهيج �ألعصا'،   Vمصد�
فلم 1كد 1ستقر لحظة حتى سمعت �جة ظننت معها H1 قد xلزلت 
�أل�´ بنا �1 تفجرn من حولنا قنبلة، ��I4 1نا بصاحبي �لضخم، 
�n1 فيه فيًال يمشي على �جلين،  H1 قد فتحت له �لخا�5 فر�عها
فأ5خلته علّي بال �ستئذ�H ��ّلت ها�بة تحّد� َمن في �لد�� حديث 

هذc �لهولة �لمرعبة.
 Hلقر� nنفخ �لرجل من �لتعب كأنه قاطر� قديمة من قاطر��
�لتاسع عشر �لتي ال تز�e تمشي بين 5مشق �بير�n، �1لقى بنفسه 

على طر� �لسرير، فطقطق من تحته �لحديد ��نحنى.
بة  �لمركَّ �لكر�   cبه هذ كأنه ملحفة، �مسح  منديًال  �1خر2 
ل  بين كتفيه �قاe: هيك يا سيدنا؟ ما بتنتظر شوية؟ شو صا�؟ َحمَّ
 c��لحج؟ سا�n �لباخر�؟ �إلنساH مسيَّر ال مخيَّر، ��لغائب عذ
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معه، ��لكريم مسامح. �عدنا �عد شرقي.
�لشرقي<  >�لوعد  �سم   �صا  H1 عجيبًا  1ليس  شرقي؟  �عد 
َعَلمًا على �لوعو5 �لكاIبة، ��سم >�لوعد �لغربي< َعَلمًا على �لوعد 

�لصا5%؟
 cلفضائل 4ال نحن؟ من 1ين َقَبسو� هذ� cمن عّلم �لغربيين هذ
�ألنو�� �لتي سطعت بها حضا�تهم؟ 1لم يأخذ�ها منا؟ من هنا 1يا� 
�لحر�' �لصليبية، �من هنا�، من �ألندلس، بعد Iلك. �هل في 
�لدنيا 5ين 4ال هذ� �لدين >�لشرقي< يجعل للعباn�5 موعد�ً ال تصح 
�لعبا�5 4ال فيه، �H4 1خلفه �لمتعّبد 5قيقة ��حد� بطلت �لعبا�5؟ 
H4 �لصو� ُشرV لتقوية �لبد�I4� Hقة �لغني مر��� �لجوV حتى يشفق 
على �لفقير �لجائع، �كل Iلك يتحقق في صو� �ثنتي عشر� ساعة 
��ثنتي عشر� ساعة 4ال خمس 5قائق، فلما�I يبطل �لصو� H4 1فطر 
�لصائم قبل �لمغر' بخمس 5قائق؟ 1ليس لتعليمه �لدقة ��لضبط 
��لوفا. بالوعد؟ �لما�I تبطل �لصال� H4 صليت قبل �لوقت بخمس 
5قائق؟ ��لحج؟ لما�I يبطل �لحج H4 �صل �لحا2 4لى عرفاn بعد 

يو� �لوقفة، 1ليس ألH �لحا2 قد 1خلف �لموعد؟
�لنفا%،   nعالما من  �لوعد  4خال�  �إلسال�  يجعل  1َ�لم 
�جعل �لمخلف ثلث منافق؟ فكيف نر� -بعد هذ� كله- كثيرين 
من �لمسلمين ال يكاH�5 يفوH بموعد، �ال يبالوH بمن يخالف 
فيه  بالوعد ��لتدقيق  �لتقيد   �يتأخر عنه، حتى صا  �1 لهم �عد�ً 
بصاحبها   Hيعجبو�  ،aلنا� بها  يتحد�   ��نا5 عليه   Rلحر��
�يعجبوH منه، �حتى صا�n �عو5نا مضطربة متر�55 ال تعر� 

�لضبط �ال �لتحديد؟
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يقوe لك �لرجل: >�لموعد صباحًا<. صباحًا؟ في 01 ساعة 
من �لصباp؟ في �لسا5سة؟ في �لسابعة؟ في �لثامنة؟ 4نك مضطر 
�لصالتين<، �بين  بين  >�لوعد  �لساعاn كلها.   cهذ ��النتظا 4لى 
�لصالتين 1كثر من ساعتين! >�لوعد بعد �لعشا.<! 1هذc مو�عيد؟! 
هذc مهاex �سخرياn، لقو� ال عمل لهم �ال قيمة أل�قاتِهم، �ال 

مباال� لهم بكر�ماتهم!
هذc مو�عيدنا في �الئمنا �حفالتنا، �في �جتماعاتنا �لفر5ية 

��لعامة.
5ُعيت مر� 4لى �ليمة عند صديق لي قد حد5 لها ساعة معينة 
 nهي �لساعة �أل�لى من بعد �لظهر، فوصلت مع �لموعد فوجد
�لمدعوين موجو5ين 4ال ��حد�ً له عند صاحب �لد�� منزلة. �تحدثنا 
�حلت ساعة �لغد�.، �توقعنا H1 يدعونا �لمضيف 4لى �لمائد� فلم 
يفعل، �جعل يشاغلنا بتافه �لحديث ���ئحُة �لطعا� من شو�. �قال. 
 ،ً��نا فيها  فتوقد  �لخا�ية  4لى معدنا  �نافنا، �تصل  تمأل  �حلو�. 

حتى �I4 �شتد بي �لجوV قلت: هل عدلت عن �لوليمة؟
فضحك ضحكة با��5 �خالها نكتة، فقلت: يا 1خي، جا. 
هي  فال  حبستها،  هر�  في   ��لنا 5خلت  �مر�1   H1 �لحديث  في 
1طعمتها �ال هي تركتها تأكل من خشا� �أل�´. �نحن جماعة 

�هي ��حد�، �هي قطة �نحن بشر!
.Hحتى يجي. فال :eفقا pفتغافل �تشاغل، ثم صّر

نحن  1فُنعاَقب  �لموعد،  1خلف  قد   Hفال  Hكا  �I4 قلت: 
بإخالفه؟ �هل يكوI Hنبنا 1نّا كنا غير ُمْخلفين؟
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في  تبد1  1نها  �لبطاقة  في  ُيكتب  �لوالئم.  مثل   nلحفال��
على  كلها  �1عمالنا  �لخامسة.  نصف  في  �تبد1  �لر�بعة،  �لساعة 
 n1لماظة في مصر فتأخر �هذ� �لنمط؛ �كبت مر� �لطيا�� من مطا
��كب موصى به من 1حد 1صحا'  �عن �لقيا� نصف ساعة �نتظاَ
�لمعالي. �لما ثرنا معشر �لركا' �صخبنا طا� بنا، فلم يسر ��هللا 
�بع ساعة حتى عا5 فهبط، فا�تعنا �فزعنا �حسبنا H1 قد جر� 
صاحب  صديق  �لمدلل  �لر�كب  1جل  من  �لعو�5   �I4� شي.، 
�لمعالي، �قد تأخر ألنه لم يحب H1 يسافر حتى يدخل �لحما� 
 !5��يستريح بعد �لخر�2 كيال يلفحه (�سم �هللا عليه) �لهو�. �لبا
�كنت يومئذ عائد�ً من �حلة �سمية، فلما �صلت 4لى مطا� �لمّز� 
 Hينتظر� eير �لعدx� 'بينهم مند� H1كثر من مئتي 4نسا nجد�

في �لشمس منذ ساعة كاملة.
�لطّيا��n، ��لدكاكين ��لد���ين، ��لمقاهي  ��لسيا��n مثل 
��لمالهي؛ كل Iلك يقو� على تبديل �لمو�عيد �4خالفها، حتى 

لم يبق لشي. موعٌد معر��.
 aلنا� �لقر�. خّبر�ني، سألتكم باهللا: 01 طبقة من  1يها  فيا 
4نجاcx؟  في  �تدقق  فيه  �تصد%  عليه   Rتحر� بالموعد  تفي 
سائقو  ��لحّذ�±�H؟   Hلخّياطو� �ألطبا.؟  �لمشايخ؟  �لموظفوH؟ 

�لسيا��n؟ َمن؟ َمن يا 1يها �لقر�.؟
�لموظف حاجة ال يحتمل قضا±ها خمس  يكوH لك عند 
5قائق، فتجيئه �هو يشر' �لقهو� �1 يقر1 �لجريد�، �1 يشغل نفسه 
بعينه،  د فيك بصرc �يصوبه �يقّومك  بما ال طائل تحته، فيصعِّ
فإH 1نت لم تمألها �لم تدفعه 4لى مساعدتك �غبة فيك �1 �هبة 
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منك قاe لك: ��جع غد�ً. فترجع غد�ً، فيرجئك 4لى ما بعد غد... 
ال 1عني موظفًا بعينه �ال عهد�ً بذ�ته، بل 1صف �5ً. قديمًا سر� 

فينا ��ستشر�، �5خل �تغلغل.

ساعة  نصف  بعد  فيجيئك  �لشيخ،  مع  موعد  لك   Hيكو�
�يعتذ� لك، فيكوH العتذ��c متن �شرp �حاشية، فيضيع عليك 
في محاضر� �العتذ�� نصف ساعة 1خر�. �H4 5عوته �لساعة �لثانية 

5�سه 4ال متأخر�ً. nسًا لم يأ�جا. في �لثالثة. �H4 كاH مدّ

�لثامنة �ال يخر2 من  ��لطبيب يعلن H1 �لعيا�5 في �لساعة 
�5�c 4لى �لعاشر�، �تجيئه في �لموعد فتجدc قد �عد خمسة من 
�لسياسة  يحدثه حديث  بضيف  ��ختلى  موعد�،  مثل  �لمرضى 
 a�±��لجمر �1 على  �لفا�Ç �تركهم على مثل  ��لجو ��لكال� 
�لتي �قفو�  �لساعة  فيلعنو�  يمّلو�  ينتظر�H فر2 �هللا، حتى  �إلبر، 
فيها على با' �لطبيب، �يذهبوH يفّضلوH �ال� �لمر´ على �ال� 
 nلمو� هذ�  على  �لمفاجئ  �لعاجل   nلمو�  Hيؤثر��  ،��النتظا

�لبطي. �لمضني.

1�با' � ،H�±لبنا�� H�±لحذ��� ،Hلخطاطو�� H1ما �لخياطو
4له 4ال  Hْ1 ال  فإني 1شهد   ،nلصناعا� �لسيا��n �عامة 1صحا' 
�هللا �1نهم من 1كذ' خلق �هللا �1خلفهم لوعد! �لكذ' لهم 5ين، 
��لخلف عا�5، �لطالما لقيت منهم �لقو� مني. �ما خطت قميصًا 
�ال حلة، �ال صنعت حذ�.، �ال سافرn في سيا�� عامة سفر�، 
كو��  4ال  تنظيفه،   �1 غسله   �1 لكيه  مصبغة  4لى  ثوبًا  بعثت  �ال 
1عصابي بفعلهم �شويتهم بلساني. �H4 كاH 1كثرهم ال يبالي �لو 
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 cبهذ Hلُحطيئة �1 جرير �1 5عبل �لخز�عي، بل 4نهم ليفخر�� cهجا
 ���لبر�عة في 4خال� �لمو�عيد ��لتالعب بالناa، �يعد�نها مها

�حذقًا!
�نعد  �لشر�،  كال�  فيه  نتكلم  �لذ0  �ليو�  يجي.  فمتى 
يعد  ال  بالحق؟  �لتو�صي  على  فيه  حياتنا  �تقو�  �لصد%،  �عد 
فيه �لمرشح �عد�ً 4ال �فى به بعد H1 يبلغ مقاعد �لبرلماH، �ال 
 Hكا �I4 لموظف لصاحب �لحاجة: "4ني سأقضيها لك" 4ال� eيقو
 ً��عاxمًا على قضائها، �ال �لصانع بإنجاx �لعمل 4ال �I4 كاH قا5
 Hلد��� �يذهبو� يأتوH من e�1 �قت   Hلموظفو�� ،cx4نجا على 
من �خرc، ��ألطبا. ال يفا�قوH �لمكاH ساعاn �لعيا�5، ��لخيا� 
4ال  يخيط   H1 يستطيع  كاH ال   H4 1ثو�'  بخياطة عشر�  يتعهد  ال 
تسعًا، �تمحى من قاموسنا هذc �ألكاIيب. تقوe ألجير �لحال%: 
 H4نه هنا، سيحضر بعد 5قيقة". �يكو" :e1ين معلمك؟"، فيقو"
نائمًا في �لد�� ال يحضر 4ال بعد ساعتين. �يقوe لك �لموظف: 

"من فضلك لحظة ��حد�"، فتصير لحظته ساعة!
�لمو�عيد �تحديدها تحديد�ً  تقو� حياتنا على ضبط  �متى 
صا5قًا 5قيقًا، فال يتأخر موعد �فتتاp �لمد��a من يو� 4لى يو� 
�يتكر� Iلك كل سنة، �ال ُيرَجأ موعد �جتماV �لد�e �لعربية في 
�لجامعة من شهر 4لى شهر، �ال تعا5 في تا�يخنا مأسا� فلسطين 
�لتي لم يكن سببها 4ال 4هماe ضبط �لمو�عيد �4خالفها؟ �لو 1ّنا 
 eموعد �لهدنة، �جئنا (1عني �لد�� eحد5نا بالضبط موعد �لقتا
�لعربية) على موعد ��تفا%، لكاH لنا في تا�يخ فلسطين صفحة 

غير �لتي سيقر±ها �لناa غد�ً عنا.



١٠٤

4لى 4خال� هذ�  �لذ0 جّر  �لصغير هو  �لموعد  H4 4خال� 
 n51فا  �I4 �لمصيبة   Hفإ 5�سًا؛  Hفلنأخذ مما كا �لكبير.  �لموعد 
 c±كانت نعمة. �متى صلحت 1خالقنا، �عا5 لجوهرنا �لعربي صفا
ملك  �1عدنا  فلسطين  �ستعدنا   ،H���أل5 عنه  �غسلت   ،cطهر�

�لجد�5.
فابد±�� بإصالp �ألخال%، فإنها e�1 �لطريق.

*   *   *
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لو� �لطّال' في عطلة �لّصيف شغِّ

نشرn سنة ١٩٥٩

لكاتب  مقالة   >�>�لمختا مجلة  من  قديم  عد5  في   n1قر
1ميركي، تحد� فيها عن لجاH �لشبا' �ما تقو� به في 1ميركا من 

�ألعماe �لجسا�.
 nفي مدينة �1شكو� قد �شتد eحي �ألعما H1 لكI من
فيه ضوضا. �لسير �ضجة �لسيا��n حتى لم يعد يستطيع سكانه 
�لعمل، �كاn5 هذc �لضجة �لمستمر� تحطم 1عصابهم �1لحو� على 
�لبال.. ففكر �ئيس شرطة  �لحكومة H1 تجد لهم مخلصًا من هذ� 
�لسير في �لمدينة، فلم يجد 4ال سبيًال ��حد�ً للخالR، هو H1 يلجأ 
4لى لجنة �لشبا' في �لمدينة. فأثا� حماستهم ��ّغبهم �قاe لهم: 
"هذc فرصة لكم لخدمة مدينتكم". فقبلو�، �كّلفت �للجنة مئتين من 
1عضائها ممن تتر��p 1عما�هم بين ثال� عشر� سنة �سبع عشر� 
 ��سنة، فوقفو� على 1طر�� �لطر% ثالثة 1يا� يسألوH كل سائق سيا
 ��1يه �يتفهموH 1سلوبه في �لقيا�5 �عا5ته في �قف �لسيا�� ��النتظا
 Vئيس �لشرطة فاستطا�بها، �قّدمو� �لمعلوماn �لتي جمعوها 4لى 
H1 يضع -بعد معرفتها- نظامًا جديد�ً للسير مستَمّد�ً من �لو�قع قاطعًا 

.�1سبا' �لشكو�، ��فر�� على �لحكومة ٢٨ 1لف �5ال
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�في مدينة ما5يسوH �جتمع 1كثر من ستمئة طالب من طلبة 
4لى  صباحًا  �لسابعة  في  �لنقل   nعربا نقلتهم  �لثانوية   a��لمد�
 H1قد�مهم يجمعو على  فولجوها سير�ً   ،n���ألxقة ��لحا منافذ 
منها �من حد�ئق �لمناex �1فنيتها �من �لساحاn ��لمالعب ما فيها 
لمعا�نتهم،  �لناa �1سرعو�  فاستحيى  �لنفاياn ��أل�سا°،  من 

1�ضها كالمر�� �لمجلو�. n�فنظفت �لمدينة �صا
�في مدينة �1كلير طلب مدير �لتعليم �لخاR 4لى لجنة شبا' 
�لمدينة مساعدته في توصيل عد5 من 1طفاe �لمد��a �لخاصة 4لى 
مناxلهم، �قبلت �للجنة، �1�سلت 1عضا.ها يستلموH �ألطفاe من 

�لمد�سة �يضعوH كًال منهم في �لسيا�� �لتي توصله 4لى منزله.
مكتبًا   n1نشأ  �الند ��ين  في  �لشبا'  لجنة   H1 Iلك  �من 
�لتي  �لمدينة   cهذ في   nلمنتزها�� �لفنا%5   H1 فوجد  للعمل، 
من  بهم  فتأتي   eعّما 4لى  تحتا2  ��لمو�سم   nلعطال� في  ُتقَصد 
 ،eألعما� cشبا' �لمدينة في هذ eألخر�، فسعت إلحال� Hلمد�
 ���ستطاعت تشغيل مئاn منهم مد� �لعطلة بعمل شريف �بأجو

جيد�.
�في �لمقالة 1مثلة 1خر�.

*   *   *

�قد �جعت بي �أليا� -لّما قرn1 هذc �لمقالة- ثالثين سنة، 
4لى سنة ١٩٢٩ �سنة ١٩٣٠ �قد عدn من مصر(١) 1حّد� 4خو�ني 

______________________
(١) 1ظن �1 كنت e�1 طالب من سو�يا 1طلب �لتعليم �لعا© ª مصر.
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عن لجاH �لطلبة فيها �ما تقو� به من 1عماe كبا� في ميا5ين �لجها5 
 a��لوطني. �1لفت 1نا �نفر من 1خو�ننا(١) لجاHَ �لطلبة في �لمد�
للطال' �كنت  لجنة مركزية  1لفت  ثم  �لجامعة،  ثم في  �لثانوية 
 0�عضو�ً فيها، ثم تشرفت H1 كنت يومًا �ئيسها، �كنت من محر
�ئيس   Hكا� �لوطنية  �لكتلة  جريدَ�  كانت  يو�  >�أليا�<  جريد� 
 Rللجنة �لمركزية بهو خا Hلنكد0، �كا� ��تحريرها �ألستاI عا
في �5� >�أليا�<. �يشهد 1قطا' �لحركة �لوطنية في Iلك �لعهد ما 
 ٢٠ nصنعت لجنة �لطلبة، �حسبها 1نها هي �لتي 1بطلت �نتخابا
كانوH �لمز��� سنة ١٩٣٠، �هي �لتي كانت تعد �إلضر�' �لعا� 
في �لمدينة، �هي �لتي كانت �لقو� �لمنفذ� لمقر��n شيو° �لوطنية 
�قا�5 �لجها5. ��ستمرn على Iلك 4لى H1 ُ�ّقعت �لمعاهد� سنة 

.١٩٣٦
لقد  نفسي:  �لمقالة، �قلت في   n1لّما قر Iكرn هذ� كله 
�نقضى عهد �لنضاe �لسلبي �حر�n �لبال5 من �النتد�' �تمت 
 ،eلمثل تلك �ألعما eفلم يبَق مجا ،e(��لحمد هللا) نعمة �الستقال
��لشبا'،  �لطال'  قو�  �لهائلة،  �لقو�   cهذ نسّخر  ال   �Iفلما
�لمقالة   cهذ منها  1مثلة  4لى  تشير  �لتي  �لنافعة  �إلنشائية   eلألعما

�لتي قر1تها في �لمختا�؟
ثانوية �سمية ��حد� هي  4ال  1يامنا  لم يكن في 5مشق في 
�لجامعة  ثالثمئة طالب فقط، �كاH طال'  �فيها  >مكتب عنبر< 
 cبعمئة �1 خمسمئة، �قد قمنا بهذ�ال يزيد�H -فيما 1قّد�- على 1

______________________
.�(١) منهم �لدكتو� ص0È �لقبا� ��ألستاI مدحت �لبيطا
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 nثانويا عشر  �فيها  5مشق  �ليو� طال'  يصنع   �Iفما  ،eألعما�
�سمية �في �لجامعة �ال� ��ال�؟

حتى  �لطال'،  يشتغل  1ميركا  �في  عيبًا.  ليس  �لعمل   H4
�ألغنيا. منهم، في �لعطلة �لصيفية بالخدمة في �لمطاعم ��لعمل 
في �لمصانع. فلما�I يبقى شبابنا مد� �لعطل (�هي �بع �لسنة �1 
 nيا��� يقر±��   �1 ��لبطالة،  �لكسل  فيتعّو��5  عمل  بال  ثلثها) 
�يتعطر��  يتطّيبو�   �1 �لخبيثة،  �ألفال�  ير��   �1 لوبين،  1�سين 
 Hلبرلما� eلصيف في بّو�بة �لصالحية �حو� nيتبختر�� في عشيا�

ير�قبوH �لماّ�ين ��لماّ��n، �1 يشتغلو� بالحزبياn ��لعصبياn؟
�لما�I نقتبس من �لغر' �لضا� �ال نقتبس �لنافع؟

للشبا'  لجانًا  فنؤّلف  �لمد�سي  �لنشا�  نوّسع  ال   �Iلما
 cمنها �تحا5 �1سع، ثم تجمع هذ Hسة ثم يكو�تبد1 في كل مد
>�التحاn�5< حتى يكوH في كل بلد لجنة مركزية ��حد� للشبا' 
1جسامهم  �تقو0   ،nلمسؤ�ليا� ��لِجد �حمل   Hلتعا�� تعّلمهم 
�لخلقي  بالسلو�  1���حهم �  nبالمحاضر� �عقولهم  بالرياضة 

�لقويم، �تشا�� في �ألعماe �لعامة �لنافعة؟
تصّو��� لو H1 طال' 5مشق(١) -مثًال- خرجو� في مو�كب 
4لى 1طر�� �لغوطة حيث �أل�´ �لفضا.، فأخذ كل ��حد منهم 
غرسة فغرسها هنا� �1مضو� يومًا في لعب �تسلية �نشا� �صحة، 
ألقامو� في يو� ��حد بستانًا لألمة فيه عشر� �ال� غرسة، يتولونه 

1بد�ً بالرعاية.
______________________

.nلطال' فقط ال �لطالبا� e(١) �نتبهو�، فأنا 1قو
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�تصو��� لو 1خذ كل طالب من بيته �غيفين �1 ثوبًا قديمًا، 
 nمخيما� �لفقر�.   n��حا على   n�فد� مو�كبهم  �خرجت 
�لالجئين، فوxعوها �قضو� يومًا بينهم في مو�سا� �مشا�كة لهم 
نفوa هؤال.  نفوسهم �في  1ثر Iلك في   Hيكو في حياتهم. كم 

�لمساكين؟
��لحكومة تحتا2 4لى مشر�عاn كثير�، تحتا2 4لى �ال� 
 Hفلو كا ،nلنكبا�� exمن �لشبا' 1يا� �إلحصا. �لعا�، �في �لنو�
هنا لجاH للطال' ��ستعانت بهم على ما تريد من �لخير لحققت 
في يو� ��حد �بال نفقاn ما ال يمكن تحقيقه في �لمد� �لطويلة 
حيا�  �لطال'  تعويد  من  Iلك  في  عّما  عد�  �لكثير�،   nبالنفقا�

�لعمل ��لتعا�H �4بعا5هم عن مو�طن �لزلل ��لضعف ��لبطالة.
من   H��مستشا 1ميركا  في   Hللجا�  cهذ من  لجنة  �لكل 
 H���لمستشا بأنفسهم، �هؤال.  �لشبا'  �لكبا� يختا�هم   eلرجا�
��لنهي  �ألمر  ال  �لشبا'  مع  �لعمل  هي  مهمتهم   Hبأ  Hَيعلمو
نصحه  يعر´   Hبأ  ��لمستشا يوصي   Hللجا�  cهذ �منهج  فيهم، 
في �الجتماV بصر�حة فإ�I لم تو�فق �للجنة عليه فال �5عي لألسف 

�ال للغضب.
�لمركزية (قبل ست �عشرين سنة) تمّثل  لقد كانت لجنتنا 
 Hها صفًا ��حد�ً �ينّفذ�.��� Hطال' 5مشق جميعًا، �كانو� يمشو
 H1 لو  �لألمة  للشبا'  �لخير  من   Hيكو  �Iما  ���فتصو قر���تها. 
�لحكومة �ضعت نظامًا على نحو �لنظا� �لمتبع في 1ميركا ��لبال5 
 HI4 عليها.  تشر�   ���54 لها  �1قامت  �لشبا'   Hللجا �ألخر� 
لوجهتها �جهة �لخير �صرفتها عن �لعبث ��للهو ��لبطالة ��لشغب 
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��لحزبياn، ثم شغلتها باألعماe �لنافعة �لتي ال يحصيها �لعد، 
 Hلشتا.، �كا� �كاH لها مخيماn في �لصيف �كاH لها نو�5 في 
�لصيف  �لمساهمة في كل مشر�V عا�، �تهيئة عمل في  عملها 
لمن يحب H1 يعمل من �لشبا' فيساعد بما يحصله نفسه �1هله 

كما يصنع �لطال' في 1ميركا.
�لعمل  يكوH هذ�   H1 كله  �أل�e ��ألخير في هذ�  ��لشر� 
هيئة �ال مذهب �ال  لمصلحة حز' �ال  ُيستَغّل  هللا �حدc، ال 
 eلعقو� بالرياضة �تنمية  جماعة، �H1 يقو� على صحة �ألجسا5 
 p�� �بث  ��لذكر  بالعبا�5   p����أل �تصفية   nبالمحاضر�
�لتعا�H �تعويد �لشبا' حمل �لتبعاH1� ،n تحبب 4ليهم �لحيا� 
�الستقاللية ال �لحيا� �التكالية، �H1 يعلمو� H1 �لعمل ليس عيبًا 
�لو كاH كنس �لشو��V، �لكن �لعيب H1 يكوH �لشا' من 1هل 
�لبطالة �1 يكوH من 1هل �لفسو% �H1 يكوH كًال على 1بويه �هو 
يستطيع H1 يشتغل، �H1 يقتصر على �لشبا' فقط فال يكوH �سيلة 

لالختال� �ال يكوH بابًا للفسا5.
*   *   *
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مشكلة �لز��2

I1يعت سنة ١٩٥٨

�الجتماعية   nلمشكال� 1عقد  من  مشكلة  �ليو�  �لبلد  في 
 c1عمقها 1ثر�ً في حيا� �ألمة؛ هي مشكلة �لز��2. �تتلخص هذ�
�لمشكلة في كلمة ��حد� هي H1 فينا �الفًا مؤلفة من �لبناn في سن 
 Hلخاطب، ��الفًا مؤلفة من �لشبا' ال يجد�� Hلز��2 ال يجد�

�لبناn، �1 ال يريد�H �لز��2.
�لتد�كو� خطر هذc �لمشكلة ��متد�5ها، خذ�� ��قة �قلمًا 
��كتبو� 1سما. �ألسر �لتي تشتمل على �لبناn �لكاسد�n، ��ألسر 
�لتي تشتمل على �لشبا' �لعّز�'، تر�� H1 في محيط كل ��حد 

منكم -1يها �لسامعوH- عشر�n من هؤال. �من �1لئك.
�بحثي �ليو� في 1سبا' هذc �لمشكلة �نتائجها �في طر% 

حلها.
1ما نتائجها فهذ� �لفسا5 �ألخالقي �لذ0 يشكو منه كل بلد 
من بلد�H هذ� �لشر% �إلسالمي. �1نا ال 1ستطيع H1 1صّرp ألني 
�ميولهم،  ��I1قهم  1عر�  1مامي  1��هم  4لى جماعة  1تحّد�  ال 
�ال 1تكلم في مجلس محصو� �لكن 1تكلم في هذ� �لمذياV �لذ0 
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يحمل �لكال� 4لى �فا% �أل�´، �ال 51�0 َمن يستمع 4لّي، �لعل 
فيهم �لبنت ��لشا' �َمن ال يحسن �لتصريح 1مامه بهذc �ألشيا.؛ 
لذلك 1كتفي بأH 1قوe بأH �هللا ما حّر� شيئًا 4ال 1حّل مكانه شيئًا 
يغني عنه: حّر� �لربا �1حّل �لبيع، �حّر� �لزنا �1حّل �لز��2، فمن 
ُسّد في �جهه طريق �لحالe لم يجد للوصوe 4لى هذc �لحاجة 
�لطبيعية 4ال سلو� طريق �لحر��. لذلك كانت �لنتيحة �لحتمية لقلة 
�لز��2 هي كثر� �لفسا5، �لعلي 1تحد� عن �لفسا5 �لخلقي حديثًا 
هذ�  على  �لقضا.  يمكن  1نه ال   Hآل� من   ��1قر مفصًال،  مستقًال 

�لفسا5 4ال بتسهيل �لز��2.
1ما 1سبا' مشكلة �لز��2، فأ�لها نظا� �لتعليم:

 aلنفو� طبائع  �يخالف  �هللا  فطر�   ´�يعا �لنظا�  هذ�   H4
�حقائق �ألشيا.. �بياI Hلك H1 �هللا �ضع غريز� �لجنس في نفس 
نحوها،   �1 �لخامسة عشر�  لظهو�ها سن   ��قّد ��لشابة  �لشا' 
 Hغافًال �تيقظ ما كا Hبلغها �لولد �1 �لبنت تنبه في نفسه ما كا �Iفإ
 a�نائمًا، �نظا� �لتعليم يوجب H1 يبقى �لشا' ��لشابة في �لمد�
4لى �لخامسة ��لعشرين؛ يدخل �لمد�سة �بن سبع سنين، �يبقى 
سنة،  عشر�  تسع   cفهذ ��لثانوية  �البتد�ئية  في  سنة  عشر�  �ثنتي 
�يبقى في �لجامعة من 1�بع سنين 4لى سبع سنين، فيصير عمرc من 
ثال� �عشرين 4لى ست �عشرين، فإI �Iهب بعد Iلك ليجي. 
بالدكتو��� من �1�با �1 1ميركا �غا' لذلك ثال� سنين 1خر� على 

�ألقل صا� �بن ثالثين سنة �1 نحوها.
�لتي  �لخمس عشر�   �1 �لعشر   nلسنو��  cفكيف يمضي هذ
هي 1شد سني �لعمر ثو�� �شهو� �ضر�مًا في �ألعصا'، ال سيما 
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�هو يعيش في جو مملو. بالمغرياn �لجنسية، ��I4 سافر 4لى بال5 
�لغر' ��1 ما هو 1شد 4غر�.؟

�لجنسية ألسأe ما�I يصنع  �لمسألة  �لبحث �آلH في  �ليس 
في هذc �لمد�، بل �لبحث في �لز��2، فكيف يمكن H1 يتز�2؟ ال 
 5�سيما �1نه مضطر -بحكم هذ� �لنظا�- H1 يبقى بال كسب �ال مو
�لثالثين، �يبقى بعد Iلك بضع  يبلغ  1بيه حتى  �يبقى عالة على 
 cكي يجمع تكاليف �لز��2، فيصير عمر eسنين 1خر� بطبيعة �لحا
 2��x بال Hكثير�ً من �لذين يبقو H1 خمسًا �ثالثين. �من �لمشاَهد
4لى هذc �لسن ال يتز�جوH 1بد�ً، ألH �لد�فع 4لى �لز��2 يضعف 

بعدها �نا� �لغريز� تخمد، ��لشبا' يكوH قد �لى.
�لتعليم. �قد كاH من  فالسبب �أل�e -في �1يي- هو نظا� 
 Hيشتغلو a1كثر �لنا Hلّما كا ،Hلمعر�� في 5مشق من نصف قر�
 ��I4 صا �لشا'   H1 �لجامعي،  �لتعليم  يعرفوH هذ�  بالتجا�� �ال 
 ،��5 ��' تجا�في �لعشرين صا�n له 5كاH، �صا� صاحب مو
�لر�بعة  بلغت   �I4 �لبنت   H1� 1سر�،  �1بًا �صاحب  �صا� �xجًا 

عشر� تتز�2.
*   *   *

 n�5لشنيعة في �لز��2، �لعا� n�5لعا� cلسبب �لثاني: هذ��
-كما  فيها  �ليس  معًا،  �لخاطب  �بيت  �أل'  بيت  تخّر'  �لتي 
1ما�  للتفاخر  هي  4نما  نفع ألحد،  �لماضي-  �لحديث  في  قلت 
�لمبا��� في  �لتبذير ��لسر�، من  4لى  ��لتسابق  �لناa �للتكاثر 
xيا�5 �لمهو� �شر�. �لجهاx �لفخم �لذ0 يشتمل على 1شيا. 1كثرها 
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 ��لد� 1فخم  له، �لقد 5خلت غرفًا في  لز��  4ليه �ال  ال حاجة 
ست فيها �لتحف ��لتماثيل ��لمطّرn�x ��للوحاn بال �I% �ال  ُكدِّ
 ،eال غرفة �ستقبا nمفر�شا Hكأنها مخز n�ترتيب، حتى صا
1بها.  في   Hيضعو ال  حياتنا  في  نقلدهم  �لذين  �ألجانب   H1 مع 
�لزينة ��لتر�  4لى  �الستقباe 4ال �لشي. �لضر���I4� ،0 عمد�� 
علقو� لوحة لها قيمة فنية �1قامو� تحفة ��حد� 1ثرية �1 تذكا�ية، 
ال تر� لديهم 4طا��ً ضخمًا غاليًا فيه صو�� سخيفة حمقا.، �ال 
تر� هذc �لمجموعاn من �ألطبا% �لصينية �علب �لزينة �قناني 
�لطيب �لتي ال ُتفتح �ال ُتستعمل، �هم يفّضلوH �ألناقة ��لذ�% 

على �لثمن �لما05 لألشيا..
�هذc �لسلسلة من �لحفالn، حفلة �لخطبة �لبس �لخاتم، 
 ،aلعر� �حفلة  �لتلبيسة،  حفلة  سبقتها  �بما � �لعقد،  �حفلة 
��لسبعة �أليا� �حفلة �لتعا��... �كل حفلة تكلف �لمئاn �تجمع 
1نماطًا من �لناa ليس بينهم تفاهم �ال تو�5ّ، ��بما لم يكن بينهم 
تعا�� سابق. �هذc �لحفالn للرجاe ضجة �صخب �فوضى �1 
صمت �تكلف �حديث خافت، �للنسا. حفالn عر´ x1يا.، 

!nكل ��حد� تعر´ ثوبها �تنتقد مالبس �ألخريا
 ���هذc �لحفالn مع ما يتبعها من �لهد�يا �لمقر�� �لمتعا
عليها، �لتي يتفق 1حيانًا على نوعها �ثمنها، تكلف �لخاطب 1كثر 
من �لمهر، �تكلف �أل' هي ��لجهاx مثل ما تكلف �لخاطب، 
�تكوH نكبة على كل �جل تدعى �xجته �1 �بنته 4ليها ألنه يضطر 
4لى شر�. �لمالبس �لجديد� �5فع ثمنها مما خصصه لخبز عياله 

.c5�1 ثمن مالبس �1ال
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1كثر  �1يت  1ند�نيسيا)  (في  جا��  جزير�  في  كنت  �لما 
�لشبا' متز�جين. فسألت عن طريقة �لز��2 فإ�I هي 1سهل �1قر' 
�لطر%، فكنت 1تذّكر صعوبة �لز��2 في بال5نا �هذc �لعر�قيل �لتي 
مر�  بمئة  � 1سهل  �لمحرَّ  eالتصا�  �1قيمت في طريقه، حتى صا
 ��صا �1سف)  خجل  في  �1نا  هذ�   e1قو)  eلحال� �لز��2  من 
 -Hله -حيث ال يشعر� Hعن هذ� �لمنكر �يمّهد� Hآلبا. يتغافلو�
بإهمالهم �لتربية �لدينية ��لخلقية، �يعا�ضوH �لز��2 �يلقوH 1ما� 

طالبه �ألشو��.
*   *   *

��لسبب �لثالث H1 1كثر �أل2��x تركو� �لشرV �لم يقفو� عند 
به،  يقم  �لم  لز�جته  عليه  �لو�جب  �لز�2  يعر�  فلم  حد�c5؛ 
�لم تعر� �لو�جب عليها لز�جها �لم تقم به، فدخل -بذلك- 
جحيمًا  �لمتز�جين  حيا�   n��صا  ،nلبيو� 1كثر  4لى  �لخال� 
 �1�� �لطال%.  �فشا  �لمحاكم  في  �لدعا��  �تتالت  يطا%،  ال 
هذ� �لشباُ' �لعز�' �سمعو� 1خبا�c فز�5هم Iلك كر�هة للز��2 

��نصر�فًا عنه.
��لسبب �لر�بع �لفسا5 �لخلقي، ��لفسا5 �لخلقي �لذ0 هو 
نتيجة لقلة �لز��2 صا� سببًا من 1سبا' هذc �لقلة، �صا�n مسألة 

�لد�� �لذ0 1بطله �لمناطقة �جّوcx �لشعر�.، فقاe 1حدهم:
1ُِحْب َمْن  �بين  َبيني  1َتْت        ��ْ �لـدَّ مسـألـُة 
1َِشْب لم   cَُجفا لوال  َجفا     ما  مشيبي  لوال 

�لشا' �لذ0 ال يتز�2 �هو يجد �لد�فع 4لى �لز��2 يسلك 
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طريق �لفسا5، �سهولُة طريق �لفسا5 تصرفه عن �لز��2. �ما له 
�هو  �لز�جية   nللخالفا� له  �ما  �مشكالته؟  �نفقاته  �للز��2 
يقد� H1 يوصل نفسه 4لى كل ما تشتهيه بغير Iلك كله؟ �هنا 1عو5 
فأقر� H1 بين مشكلة �لز��2 �مشكلة �لبغا. �لسر0 ��لعلني �حد� 

��متز�جًا، فال يمكن عال2 4حد�هما 4ال بعال2 �ألخر�.
هذ�  به   n1بد �لذ0  �لتعريف  نتيجة  هو  �لخامس  ��لسبب 
�ال�  �جو5  هي  �لز��2  مشكلة   H4 لكم  قلت  1ما  �لحديث. 
مؤلفة من �لبناn بال 2��x1 ��جو5 �ال� مؤلفة من �لشبا' بال 

�xجاn؟
�ُتقى  �جهًال،  �ثقافة  �فقر�ً،  ِغنى   Hمختلفو �لشبا'   H4
من  مثيله  هؤال.  من  صنف  كل  �في  �َهزًال،  �ِجّد�ً  �تساهًال، 
 cكل شا' يريد �لز��2 خطب َمن ُتماثله في تفكير H1 لو� .nلبنا�
��ضعه �الجتماعي �نظرc 4لى �لحيا� لما كاH عشر هذ� �الختال� 
من  جماعة  4لى  4ال  Iلك  يحتا2  �ال   ،Hآل�  cنر� �لذ0  �لز�جي 
�لمصلحين يدعوH 4لى �لز��2 �يرّغبوH فيه، ثم يدلوH كل خاطب 
على �ألسر� �لتي تناسبه. �لو ُ�جد في كل حّي من 1حيا. �لبلد نفٌر 

من هؤال. �لمصلحين لحل بعض هذc �لمشكلة.
*   *   *

�لمشكلة   cهذ H1� ،2��x لبلد مشكلة� في   H1 ��لخالصة 
ُتَحّل 4حد�هما 4ال بحل  �لفسا5 ��ألخال%، �ال  مرتبطة بمشكلة 
 ��ألخر�. �H1 سببها نظا� �لتعليم �1ًال، ثم هذc �لعاn�5 في �لمهو
تر�  ثم  ُتحتمل،  ال  �لتي  �لتكاليف   cهذ� ��لهد�يا،   nلحفال��
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�لمتز�جين 1حكا� �لشرV حتى حل �لخصا� فيهم محل �لوئا�، ثم 
تناسبه �ال تقا�به،  �لتي ال  �لفتا�  َفْقد �لوسطا. ��ختيا� �لخاطب 
فيها  �لدين  على  �تفضيله   ،eلكما� على  فيها   eلجما� �تفضيله 

.eعلى �لخلق ��لحشمة �إلغر�َ. ��لدال� eَلما�
�جعاH4 n شا. �هللا تعالى. Vلي 4لى هذ� �لموضو�

*   *   *
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1سبا' �لمشكلة

نشرn سنة ١٩٥٨

1مامي �آلH كتاباH، 1حدهما من شا' موظف ��آلخر من 
 nيشير 4لى مشكلة من 1كبر �لمشكال eلكتا' �أل�� �نسة شابة. 
�الجتماعية في بلدنا، بل هي 1كبرها بال جد�e، ��لكتا' �لثاني 
يقد� �لحّل لهذc �لمشكلة. �لو 1ني 1عدn5 �لعد� �هيأn �لوسيلة 
ليصال 4لّي في يو� ��حد لما ُ�ّفقت 4لى ما جا.n به هذc �لمصا5فة 
�لعجيبة. �1كر� �لقوe بأH �لكتابين 1مامي، فال تظنو� 1ني 1تخّيل، 

�فيهما �ألسما. ��لعنا�ين �لكني لن I1كر منها شيئًا.
ال  بر�تب  صغير  موظف  4نه   eأل�� �لكتا'  صاحب   eيقو
 H1 مئتي لير�، �1نه شريف �لَمحتد حسن �لخلق، 1حّب xيتجا�
يعصم نفسه بالز��H1� 2 ينشئ له 1سر�، فخطب e�1 مر� فبحثو� 
��تبه قليل.  H4 عنه �سألو�، فلما لم ينكر�� منه خلقًا �ال 5ينًا قالو�
��تبه قليل، قالو�: "�ما �لر�تب؟ هل  H1 فخطب مر� ثانية �1فهمهم
 :eقا� pففر ."eهي بيعة ُيبحث فيها عن �لثمن؟ نحن ال نهتم بالما
"هنا َحطَّ بنا �لَجّماe(١)". �كا5 ينتهي �ألمر لوال 1نهم قالو� 4نه قبيح 
1نا،  بالجماe ال  لنفسه  �لذ0 يشهد  1نه جميل (هو  �لصو��، مع 

______________________
(١) هذ� �لتعبM من �لعامي �لفصيح.
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ثالثة �قاe لهم: "ال  �1نا لم 1�c �ال 1عر� �جهه). فخطب مر� 
نريد مشاكل، ��لشر� في �لحقل �ال �لخصومة في �لبيد�(١). 1نا 
 ."Hية فقط، �شكلي كما تر��موظف صغير مرتبي مئتا لير� سو
قالو�: "قبلنا بشكلك ���تبك، �نحن نرحب بك، �لكنا ال نكتم 
 H1 بعة �ال�، �نحن ال نستطيع�عنك H1 1خت �لبنت تز�جت بأ
 :eقا باأل�بعة �آلال�  فلما سمع  1ختها".  ننقص مهرها عن مهر 
كذ�،  مرتبي   H4" لهم:   eقا� �لر�بعة،  عليكم". �خطب  "�لسال� 
�شكلي كذ�، �1نا ال 51فع 1كثر من 1لف لير� مهر�ً". قالو�: "1هًال 
قالو�:  لها  �خر  ال   nمحا5ثا�  nمفا�ضا �بعد  قبلنا".  �سهًال، 
نو�".  غرفة  �تفر�   ً���5 �تستأجر  1هلك  تتر�   H1 من  بد  "ال 
فوّلى ها�بًا. �خطب  �لمهر  1ثقل من Iلك   cلك فوجدI فحسب
�لخامسة، ��ضح كّل شي. �قبلو� بكل شي.، �ُقرئت �لفاتحة، 
�لز��2،  معاملة  �ُعملت   ،eلما� �1عد  بالمخطوبة،  ��جتمع 
 V�1 �لشا' من �لنو H1 تبين I4 فضو� في �للحظة �ألخير���لكنهم 
>�لبلد0<، ال تعر� شر�ئط �لحفالn �ال قو�عد �لزيا��n، �1نها 
شوهدn متلبسة بجريمة فظيعة، I4 �ستعملت في �ليمة �لخطبة 
 ،Vمسمو nبة بصو�شوكة �للحم في 1كل �لبطيخ، �شربت �لشو

�قشرn �لتفاحة �هي تمسكها بيدها!
>�لبلدية<، هي  لهذc �أل�  Iنبًا �خر  �لكتا'  �نسي صاحب 

1نها كلما 1كلت حركت Iقنها!
لذلك تر� �لتفكير بالز��2 �كرc �لنسا.، حتى صا� سو��5يًا 

______________________
(١) �هذ� 1يض.
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 nبا. �لبنا�� nمنتقا� للبنا ��موسوسًا. �هو يختم كالمه بشتائم حا
(�1نا منهم مع �ألسف) �لهذ� �لمجتمع كله.

*   *   *

 nصاحبته 4نها 4حد� ثال� 1خو� e1ما �لكتا' �لثاني فتقو
شاباn يعشن في كنف 1خيهن، �هو ال يقصر في �إلنفا% عليهن، 
 n�I تمّحل له �لحيل؛ فهذ� ضّيق� c5ّ��لكنه كلما جا. خاطب 
�ليد �هو يخا� H1 يضّيق على 1خته، �هذ� جاهل ليس كفو�ً له 
�هو �لعالم �لجليل (01 في �01 نفسه)، �هذ� من 1سر� مجهولة، 
�هذ� مقطوV ليس له 1حد فهو يخشى �I4 كاH خال� 1ال يجد من 
�1 �1خت ��مر�1  له  1مرc، �هذ� كثير �ألهل  1هله من يكلمه في 
1°، فهو يخشى H1 يظلمن 1خته... ��I4 جا. خاطب لم يجد له 
عّلة 1غلى عليه �لمهر �1�هقه بالتكاليف. �هي تستشير �تستجير، 
�تخا� H1 يشيع Iلك عنها فال ُيقبل �لُخّطا' 4ليها �تبقى عانسًا 

طوe عمرها.
*   *   *

�لمشكلة  �لسامعوH، �هذc هي  1يها  يا   Hلكتابا� هذ�H هما 
 Hينتظر nلبيو� Hيمأل nشابا nلكبر� في حياتنا �الجتماعية: بنا�
�لز��2، �شبا' عز�' يجوبوH �لطرقاn يطلبوH �لز��2. �لكن 
بين �لفريقين سد�ً منيعًا، يمنعهما من �التصاe �لحالe فقط، 1ما 
�آلبا.،  �لسد هو  �لفريقين حجا'! �هذ�  بين  فليس  �لحر��  في 
 H1 Hكو� 4لى �آل�عفو�ً، لست 1عني �آلبا. جميعًا، بل �لذين لم يد
في �لدنيا �ليو� �باً. فّتاكًا يدمر �ألخال% �يبّد5 �ألعر�´، �1نه ال 
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��5. له �ال منجى منه 4ال بالز��H1� ،2 كل من يمنع �لز��2 �1 
 Hعلى تسهيله يكو �يضع في طريقه �لعر�قيل �1 ال يسّهله �هو قا5
عامًال على xيا�5 هذ� �لوبا. �نشرH1� ،c �لخطر فيه على �لجنسين 
�لكن �لخطر على �لبناn 1شّد، ألH �لشا' يجني جنايته �يمضي 
للشا'  يغفر  �لمجتمع   Hأل� عو�قبها،  تحمل  �لتي  هي  ��لبنت 
�يقوe: "�لد 1ثم �تا'" �لكنه ال يغفر للمر�1 1بد�ً �ال يقبل لها 

توبة، �H1 ��لد �لبنت لو عقل لسعى هو في ��xجها.
ال؛ ال يعرضها على �لناa �ال يرمي بها 4لى e�1 طالب لها، 
بل يتبع سبيل �لشرV �طريق �لعقل، فينظر 4لى 5ين �لخاطب �4لى 
�ضي 5ينه �خلقه نظر 4لى �ضع 1سرته �عاn�5 1هله  Hخلقه، فإ
�تفكيرهم، فإH كاH هو �1سرته مو�فقين للبنت �1سرتها، متقا�َبين 
 H1 يستطيع   Hكا� �لوسط،  �في   n�5لعا� �في  ��لفقر  �لغنى  في 

يعّيشها كما كانت تعيش في بيت 1بيها(١)، فليقبل به.
1ما �لمهر فال بّد منه، �لكن ليكن معتدًال ال يرهق �لخاطب 
 eما cلخاطب صالحًا �ليس في يد� Hكا Hال يضيع حق �لبنت. فإ�
ًال، فإH �ّفَق �هللا �عاشا  حاضر (كأكثر �لشبا') فليكن �لمهر مؤجَّ

بسال� لم يضرc كثرته مع تأجيله.
�لمهر شي. ال�x، 1ما �لشي. �لذ0 ليس بال�x �ال مطلو'، 
 n�5لعا� cفهو هذ ،cلذ0 يمنع �لز��2 حقًا �يصّعبه �يعرقل مسير��
�لسيئة �لمّتَبعة في �لز��2. �هذc �لعاn�5 4نما ُيسأeَ عنها �يحمل 
تبعتها �لنسا.. �1نا 1قوe بالعناية بكل ما ينفع �لز�جين في حياتهما، 

______________________
.e(١) �هذ� هو �لشر� �أل�
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1ما �لذ0 ال يفيد �لز�جين �ال تد�� منفعته 4ال سبعة 1يا� فهذ� �لذ0 
ال 1قوe به.

�لخاطب  تكلف  �لمهر،  من  1كثر  تكلف   n�5لعا�  cهذ  H4
�تكلف �أل' ��بما كاH فيها خر�' �لبيتين. �حفلة �لعقد ال بد 
منها، �هي من �لسنة، �لكن �لمصيبة �1ًال في �لثيا'؛ 1نا 1حضر 
بالبذلة �لتي 1لبسها عشرين حفلة �1بقى عليها خمس سنين، 1ما 
�أل� فال تحضر حفلة �لبنت �لثانية بالبذلة �لتي حضرn بها حفلة 
مرتين؟!  بها   aلنا� ير�ها  كيف  �لشؤ�!  يا عيب  �أل�لى،  �لبنت 
��ألخت كذلك، ��لعمة �بنت �لعم، �1خت سلفة �مر�1 �لعم، 
�حما� خالة �لسلفة... كل ��حد� تكّلف �xجها ثمن ثو' جديد 
لهذc �لحفلة! H1 01 �لحفلة �لو�حد� تفسد مو�xنة 1�بعين 1سر�، 

�بما n51 4لى خال� يدمر حياتها �لز�جية.�
 a1عر� حفلة عر .�هذc ��حد�، ��لثانية في طاقاn �ألxها
كانت في 5مشق بلغ ثمن ما 1حضر فيها من xهر 1لَفي لير�. 1لفي لير� 
حقيقة! 1تد��H ما�I كاH مصيرها؟ لم يتسع لها �لمكاH فركم بعضها 
فو% بعض، فاستؤجر لها بعد يومين طُْنبُر(١) ليحملها 4لى �لمزبلة. 

1لفا لير� 1لقيت على �لمزبلة �في �لبلد 1لفا 1سر� تتمنى �للير�!
عن  يقل  ال  منها  �لو�حد�  �ثمن  �لملبَّس،  ُعَلب  ��لثالثة: 
خمسة �سبعين قرشًا �قد يصل 4لى خمس لير�n، �ملؤها يكلف 
نصف لير�، فاحسبو� كم يكوH ثمن هذc �لعلب لحفلة متوسطة 

فيها مئة مدعو �1 مدعو�.
______________________

.(�(١) عربة نقل صغÎ �Mّرها حيو�H (بغل �1 �ا
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 nكر �لحفالI1 أل�سا� من 1مثالنا، �لم� nهذ� في حفال
�لمئاn من  �لنو�05 ��لفنا5% ��لتي تشتمل على  �لتي تكوH في 
�لمدعّوين �يكوH فيها من �لتبذير ��لمعاصي �4ضاعة �ألمو�e ما 

ال يد�0 به 4ال �هللا.
 aها حفلة �لعر.��� Hلحفلة، فإ� cال يقتصر �ألمر على هذ�
�هي  �>�لنقو�<،   aلعر�� 4لى  تقديمها  يشتر�  �لتي  ��لهد�يا 
بال. �خر: يكوH عند� �لفرp فيهد� 4ليك 1شيا. ال تحتا2 4ليها 
�ال تنتفع بها، �قد تتكر� �لهد�يا فيجيئك عشر ثرياn �ليس في 
 �I0 ما�ببيعها، فال تد بعَتها عّير��   H4� ،بع غر��1 �5�� 4ال 
تصنع بها. ثم يطالبونك بوفا. هذ� �لدين فجأ�. تكوH قد �ضعت 
مو�xنتك �حسبت �جمعت ��ستعملت �لجبر ��لهندسة �حسا' 
�للوغا�تماn حتى �1شكت H1 تعدe �لنفقاn بالو��n�5، فتفاَجأ 
 Hكا �I4 :e2 بنته. فتقو�x 0لذ� Hبطلب مئة لير� ثمن هدية لفال
في �5� فالH �لفرp بز��2 بنته، فهل يلز� من Iلك H1 يكوH في 

�5�0 �لحزH الختالe مو�xنتي؟
فتقوe �لمر�1: �هل نسيت I4 1هد� 4لى �بنتك �لزهرية �لثمينة 

�لمصنوعة من �لفخا� �لصيني؟
تقوe: �هل طلبت H1 يهد� 4لى بنتي xهرية ثمينة مصنوعة 
من �لفخا� �لصيني؟ �ما �لذ0 �ستفدته 1نا منها؟ �قد �ضعت في 
�5� بنتي ال في �5�0، �لو ُ�ضعت في �5�0 فما فائدتها 4ال �جفة 
�يرميها  �لخا�5  بها  H1 تصطد�  عليها  �لد�ئم  �لخو�  �لقلب من 

�لولد فتنكسر؟!
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فتقوe: ال بد من Iلك، عيب!
�ما تز�e تلح عليك �تثقب بذلك I1نيك حتى تستسلم �ترفع 
 eبثمن خبز �لعيا aخذ�� �شتر�� هد�يا للنا :eلر�ية �لبيضا.، �تقو�

�على �لعقل �لسال�.
هذc �لعاn�5 �لتي يد�فع عنها 1مهاn �لبناn، ��لحماقة �لتي 

تشتمل عليها �±�a بعض �آلبا.، هي سبب �لمشكلة.
�قصرنا  �لكبير�   nلحفال� عن  �الستغنا.  �ستطعنا  1ننا  �لو 
نفع  ال  �لتي   nلكماليا� �1لغينا  �ألهل،  من  �ألقربين  على  �ألمر 
4ال  يستعمل  ال  �لذ0  �لتخت)  (طقم  �لسرير  غطا.  �منها  لها، 
لير�،  مئة  يزيد عن  منه  �لرخيص  �لعمر �ثمن  خمس مر�n من 
1ما �لغالي فأعوI باهللا من ثمنه. �لو عقلنا 1كثر الستغنينا عن ثو' 
يعلق  كما  �لخز�نة  في  يعلق  ثم  1يامًا  4ال  ُيلَبس  ال  �لذ0   aلعر�
�بما � nننفق �لمئا �Iلهيكل �لعظمي في خز�ئن كلية �لطب، لما�
1نفقنا �أللو� ثمن هذ� �لثو' �I4 كاH ال ُيلبس 4ال 1يامًا؟ لما�I ال 

نستأجرc �1 نستعيرc؟
منها ضر��يًا   Hفما كا  ،nلنفقا�  cننظر في هذ  H1  ��1 1نا 
للعر�سين مفيد�ً لهما في حياتهما �لز�جية �كانا يقد��H على 5فع 
ثمنه قبلنا به، �ما كاH �لغر´ منه مجر5 4عجا' �لناa (كثو' 
�لزفا� �غطا. �لسرير �طاقاn �لزهر �علب �لملبس) 1َبْيناH4 .c كل 
 Vعليه �لكن 5فع 1لف لير� لسما aيثني �لنا H1 حد منا يحب��
 H4 ،كلمة 4عجا'، كلمة >ما شا. �هللا، ��هللا شي. حلو< حماقة

قيمتها 1قل من Iلك بكثير.
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�بعد، فإH فيما كتب �لشا' في �لكتا' �أل�e مبالغة. �لو 
1نه خطب من 1مثاله، من ناa يعرفهم من قبل �لخطبة �يعرفونه، 
1بيه  لما �c�5ّ �لما �عترضو� على ماله �ال على شكله �ال على 
�1مه. �لو H1 �لتي كتبت 4لّي �لكتا' �لثاني ��جعت �لقاضي لّما 
جا.ها �لخاطب �لصالح، �تيقن �لقاضي من صالحه �من تعّنت 

�لولي، لزّ�جها على �غم 1نف 1خيها.
*   *   *

4ال  �لفسا5  من  نشكو  ما  ُيصلح  ال  4نه   ،Hلسامعو� 1يها  يا 
تسهيل �لز��2. �1نا 1�� H1 من يسعى في 2��x �يعمل على 4تمامه 
يكوH ساعيًا في خير �بّر، عامًال لمكرمة �فضيلة، �يكوH قائمًا 

بطاعة �هللا �خدمة �لوطن.
�I4 جا.كم  �لصالح  �لخاطب  تر��5ّ  بناn: ال   cَمن عند فيا 
�ال ترهقوc بالمطالب. �يا 1يها �لشبا': عجلو� بالز��2، فإنكم 
بأفضل من   nلمحرما� �لفر�ئض �تر�   H4تيا بعد  �هللا   Hتطيعو ال 
عقال.  �يا  5ينكم.  به   Hتحفظو� 1خالقكم  به   Hتصونو �لز��2، 
1صحا'  �يا  �ألقال�،  1�با'  �يا   ،pإلصال� 5عا�  �يا  �لبلد، 

.cلتيسير Hله �تسعو Hما تعملو e�1 لمنابر: �جعلو� �لز��2 من�
��هللا يوفقكم �يجزe ثو�بكم.

*   *   *
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4بر�هيم بك هنانو قاe لي! (١)

نشرn سنة ١٩٤٦

 H1 من قّر�. �لرسالة في �لشا� y�هذ� 4نذ��، 1ستحلف كل قا
 H1 1حد�ثه cثم يحفظه... فإنه سيجي. يو� تضطر cيحّد� به �ينشر
يعو5 4ليه فيقوe: "يا ليته قد نفعنا هذ� �إلنذ��، يا ليتنا..." �يومئذ ال 

!nهب �ال ترجع ما فاI تنفع شيئًا >ليت<؛ 4نها ال تر5 ما
�هذ� 4عذ�� 4لى �هللا، ثم 4لى ُكّتا' �لتا�يخ، لئال يقولو� 4نها 
 nلهذ� �لمنكر �لم يعُل فيها صو �لم ترتفع في 5مشق صيحة 4نكا
ناطق بحق... �H4 كّتابها �51با.ها حضر�� مولد سّنٍة من >1ْلَعن< 
سنن 4بليس فلم يقتلوها �ليد� ضعيفة، �تركوها تكبر �تنمو حتى 
�ستحالت  حتى  �كلة،   ً��نا  nغد حتى  جا�فًا،  طاعونًا   n�صا
�5هية 5َْهيا. 1يسر ما فيها �لخسف ��لمسخ ��لهال�... �نعوI باهللا 

من تذكير ال ينفع �4نذ�� ال يفيد.
______________________

�حتفاالn �جلال. من   ª Hكا ما  �Ë5 على  �ملقالة   cنشر جد0 هذ  (١)
�لدين ��ألخال%، �قد 1ثا�ª n �لشا� ضجة �كانت  عد��H على 
 ،>nحللقة ١٤٨ من >�لذكريا� ª لك كلهI nنظر تفصيال� .�§ا �ثا

٣٠٤/٥ �ما بعدها من �لطبعة �جلديد� (¦اهد).
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:eبعد، فقد حدثني صديق لي فقا�
كنت 1مس في مجلس، �كنا نتحد� فيما كاH >يو� �لعر´< 
 �من >مناظر �لَكّشافاn، �منظر �ألسير�، ��لعر�a< حديَث 4نكا
�1سف لما كاH، �نعجب كيف جاx على �جاe هذ� �لعهد �لوطني 
�هم -فيما نر�- 1هل �لشهامة ��لمر�.� ��لغير� على �ألعر�´. 
�كاH في �لمجلس �لزعيم �لجليل عضو مجلس �لنو�'، 4بر�هيم 
بك هنانو(١)، فر1يته ُيعر´ عن هذ� �لحديث �َيصر� عنه، ��نقا5 
له �لحاضر�H فضربو� في 1حا5يث 1خر�. فلما �نفّض �لمجلس 
خرجت معه فعا5 4لى يو� �لعر´ �خبرc، ��ختّصني بهذ� �لحديث 

.c1نشر H1 لي HIِ1�
�عاc �هللا: 4نك لتعجب كيف تم هذ� �لخز0 �كيف مّر  eقا
بسّر  1خبر�  �1نا  له،  يتنبهو�  فلم  �لوطني  �لعهد  على �جاe هذ� 
قبل  Iهبت  1ني  �Iلك  مصا5فة...  عليه  �قعت  منه،  تعجب  ما 
�منزله  �لفرنسي،   >Hفال<  eمنز 4لى  لي  في حاجة  بأيا�  �لعر´ 
يوسف   V��لكبير�H: شا  Hعا��لشا فيه  يتقاطع  �لذ0   Hلميد�� في 
 Vلمتا�� eكأنه خا eلمنز� nكلية �لهندسة، فوجد V��لعظمة �شا
من  يسطع   ��لنو  Hكا� للسفر.  �لمتهّيئ  فعَل  مربو�،   Rمرصو
شق با' غرفته، فهممت H1 51خل عليه، فسمعت كالمًا �حديثًا. 
فانتحيت ناحية 1نتظر تما� �لحديث I4 ليس من �ألH1 '5 51خل 
على متحدَثْين، فسقط 4لّي كال� ال يستطيع �لمر. H1 يغلق I1نيه 
عن مثله. �لم يكن �ستر�% �لسمع من عا5تي، غير 1ني �قفت، 
من  1عرفه  �جل...< < مع  يتحد�  هذ�  >فالنًا<   H1 51�كت  �قد 

______________________
��ه �هللا سنة ١٩٣٥، قبل نشر هذc �ملقالة بإحد� عشر� سنة! ª(١) تو
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�لعالية.  �لمناصب  4لى  �فعو� ُ �ممن  1عو�نهم  �من  �لقو�  I1نا' 
 nكلما 'ّ�� .Hكأنهما يتباكيا� Hلفر�% �يتحدثا� Hكانا يتشاكيا�
 Hيتذ�كر�� تتفطر!  قلو'  هي  حر��   '�� �لدمع،  منها  يقطر 

�أليا� �لماضية �كيف �5�n �أليا�.
�كاH من حديث صاحبنا �لشامي �لذ0 سمعته مترجمًا 4لى 
لئن ُكتب  للفرنسيين):  �لقلم �لساH �أل5' قوله (��لخطا'  لغة 
عليكم H1 تذهبو� فإنكم ستعوH�5 عاجًال ثم ال تذهبوH 1بد�ً. على 
 eٍ1ني سأنتقم لكم، �سأعّد �حد0 �لعّد� لعو5تكم. سأصنع في ليا
1نتم في �بع قرH �تسعة 1شهر... سأ�يكم قوتي.   cما لم تصنعو
��لمد�فع  �لّلجب  �لعسكَر  عدّ��  على  تسو%   H1 �لقو�  �ليست 
��لدباباn تضر' بها قلعته، �لكن �لقو� H1 تأتيه باسمًا مصافحًا 
�متلكتها  قد  1نت   �Iفإ  ،cبيد قلعته  لك  يفتح  حتى  عليه   eفتحتا
بال حر' �ال ضر'. 4ني سأaّ5 لهم 5سيسة في عيد �لجال.؛ 
ال 1صبر ��هللا حتى ينتهي �لعيد. 4نها فرصة H4 لم 1غتنمها لم 1كد 
1جد مثلها. �1نا 1ْعَرُ� بأهل بلدH4� ،0 لم يكن 5ينهم من 5يني؛ 
4نهم ال يؤَتوH بالقو� �ال تنفع فيهم. �قد جربتم ��1يتم، فما قتلتم 
منهم مبغضًا لكم 4ّال ُ�لد عشر� هم 1بغض منه لكم، �ما هدمتم 
�5��ً من �5�هم 4ّال هدمتم معها �كنًا من >�نتد�بكم< عليهم، �ال 
1شعلتم �لنا� في حّي لهم 4ّال كانت هذc �لنا� حماسة في قلوبهم 
في  عليهم  ُتلقى  َبه  بالشُّ  Hيؤَخذ� �ال  تتعبكم.   ��ثو  ��نا عليكم 
5ينهم، �ال بالثقافة �لتي تحمل �إللحا5 ��لكفر تحت عنا�ين �لعلم 
��لفّن. �ما جئتموهم بكتا' هو في xعمكم هد� لدينهم 4ّال 1ثرتم 
عليكم مشايخهم �جمعياتهم، فهّبو� يد�فعوH، فإ�I 1نتم قد قّويتم 
تبطل  �لتي  بالقو�نين   Hُينالو �ما  في صد��هم.  4يمانهم  بعملكم 
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قر�نهم، �قد علمتم حينما جربتم H1 تأتو� بالظهير �لبربر0 مهّذبًا 
 c1بطلتمو I4 جر� عليكم �Iلطو�ئف< ما� Hملطفًا البسًا ثو' >قانو
xعمائهم  ضمائر  بها   Hتشتر� �لتي   eباألمو� �ال  بأيديكم... 
 Vلضمائر ما هو كالوقف (عندهم) ال ُيبا� cمن هذ Hقا5تهم: أل�
�ال ُيشر� �ال يوهب... �ال بإ�ها' �لزعما. �حبسهم، �هذ� هو 
�لرجل �لذ0 ضربه سنة ١٩٣٦ �جاُلكم بعصّيهم صا� هو �ئيس 

�لجمهو�ية �لتي تخرجوH منها غد�ً...
 �فقاe له >فالH< �لفرنسي: �من 1ين تأتيهم 1نت؟ �هل تقد

على ما عجزn عنه فرنسا؟
قاe: نعم؛ �لو كنتم قد سمعتم مني ما عجزتم. 4ّني �تيهم 
4ني  4ّال �لجه،  ير�c 1حد مفتوحًا   H1 �لذ0 ال يستطيع  �لبا'  من 
1حا�بهم بغر�ئزهم فأجعلهم يهدموH بيوتهم بأيديهم، �1ثير عليهم 
فيهم،  �لضعف ��لُخلف  نسائهم، �1لقي  نسا.هم �1ثيرهم على 
فأفسد عليهم �جولتهم �1خّر' 1َُسَرهم، �1جعل �جالهم 1خشابًا 
قد شغلت كل خشبة بهو�ها �لذتها... 4ني �تيهم من با' >�لغريز� 
�لجنسية< �لذ0 لم تدخل منه 1مة 4ّال 5خلت جهنم �لتي تحرقها، 

�ال تخر2 منها -من بعُد- 1بد�ً.
قلنا  1ما  �لبا'؟  51خلناهم نحن من هذ�  1ما  �لفرنسي:   eقا
لهم: H4 تعريض 1جسا� �لشبا' ��لشاباn للهو�. ��لشمس صحة 
لهم �قو�. فأبو� �قالو�: كال، 4نه تعريص (بالصا5)؟ 1ما قلنا لهم: 
H4 هذ� �لحجا' همجية ��حشية، �H4 �لتقد� ��لمدنية بالسفو�؟ 
1ما 1نشأنا لذلك جمعياn؟ 1ما فتحت هذc �لجمعياn مد��a؟ 1ما 
صنعت هذc �لمد��a 1كثر مما صنعت �لفرنسيسكاH؟ 4ننا لم نصل 
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بعد Iلك كله 4لى شي..
قاe �آلخر: H4 �لصبر عند �لصدمة �أل�لى، فإ�I �ستطعت 
H1 1ضر' ضربة ��حد� ضمنت �لنجاp، �4ني سآتيهم عن طريق 
 e4نه يو� عيد �لوطن، عيد �لجال.، عيد �لرجا :eلوطنية؛ سأقو�

��لنسا....
*   *   *

قاe 4بر�هيم بك:
بعد  فلم 1سمع شيئًا  فتنحيت عن مكاني،  ثم 5خل �5خٌل 
Iلك. فلما حضرn �لعر´، ��1يت �لذ0 كاH، عرفت من 1ين 
ما صنعو�  يصنعو�  لم  �1شباهه  �لرجل  هذ�   H1 على  �لبال..  جا. 
تتسع   H1 من  1ضيق  قلوبهم   H4 لها.  4خالصًا  �ال  بفرنسا  حبًا 
بأنفسهم �حرصًا على  لفرنسا... �لكن حبًا  إلخالR حتى �لو 
نسا±ها   eتز� ال  سو�يا   Hيجد�  I4  Hُيَجّنو  H�5يكا 4نهم  لذتهم. 
مستتر�n متحجباn، �ال يفتؤ�H يّسا.لوHْ1 H: كيف �لسبيل 4لى 
هتك �لحجا'؟ لما�I ال تكوH كفرنسا حيث ال ُتستر عو�� �ال 
 H1� ال ُيمنع من لذ� طالُبها؟ لقد �حتّجو� بالصحة� eُيحجب جما
�لحجا' ضعف �مر´، فكّذبهم كوH �لمتحجباn 1صح 1جسامًا 
�1قو� �1بعد عن �لمر´، �H1 من �لسافر�n مصاباn بالزهر0 
��لسَيالH. ��حتجو� بالتمدH1� H �لحجا' �جعية �توحش، فلم 
يصدقهم 1حد. فجا±�� هذc �لمر� فأخذ�نا على حين غر� �غفلة، 
�لجال.،  عيد  في  �لكبر�،  �لفرحة  في   aلنا�  Hكا  H1 �1فا5هم 
فقالو� للناa: "4نه يو� فرp، فلتشا�� �لمد��a فيه �ألمة. لُيظهر 
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�لطال' ��لطالباn سر��هم �يعلنو� عاطفتهم". ثم Iهبو� فأعد�� 
ثو'  في  �لنجس  كبقعة  �لعر´  يو�  كانت  �لتي  >�لمناظر<   cهذ

�لعر�a �ألبيض!
 eتزلز Hّ1 مثل هذ� يكوH في 5مشق �ال  َمن كاH يظن  1ال 
�أل�´ xلز�لها؟ من كاH يظن H1 �آلبا. ينسوH نخوتهم؟ �هؤال. 
 Hيضيعو  ،nلطالبا� على  �ألمنا.  �هم  �لتعليم،   eجا� من  �لنفر 
�لوطنية  للعز�   Hكا H1 ألمر عن �جهته؟ فبعد� H1مانتهم �يحولو
�للمجد �للنبل صا� للشهو� ��للذ� ��لغريز� �لجنسية! لقد جعلته 
نحتفل  �لذ0  لألجنبي  تقليد�ً  Iلك  >َمرقصًا<! كل  �لمشاهد   cهذ
 eنعا �لحر' ��طئته  ُهز� في  �لذ0  �ليو� بجالئه عنا، �ألجنبي 
1عد�ئه، �قد كاH له جيش لُّجي يزيد في َعدc5 عن جيش 1عد�ئه، 
 ...nبعين مليونًا، �مستعمر���قد كاH له خط ماجينو، �1مة تعد 1
�ألخال%   V1ضا لّما   c5عد �ال  �ال حصونه  جيشه  عنه  ُيغِن  فلم 

�فّر� بالعفا�.
 ،"cفي غير xفيه ما ال يجو xال، ال تقولو�: "4نه يو� �لعيد يجو
 aيو� �لمأتم، ��لنا eّلمر�1 �لتي تسقط يو� �لعيد كالتي تز� Hفإ

يز5��H �لمر�1 >�لساقطة< من غير H1 يسألو� متى كاH سقوطها!
1ال َمن كاH له قلب فليتفّطر �ليو� 1سفًا على �لحيا..

َمن كانت له عين فلتبِك �ليو� 5مًا على �ألخال%.
َمن كاH له عقل فليفكر بعقله، فما بالفجو� يكوH عزُّ �لوطن 
�تسمو  �ألمجا5  ُتحفظ  باألخال%  �لكن   ،eالستقال�  Hضما�

.Hأل�طا�
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فإ�I كنتم تحسبوH1 H 4طال% �لغر�ئز من قيد �لدين ��لخلق، 
 �xلتقد� �لو�� n����لعو��n من 1سر �لحجا' ��لستر، من ضر�
 Hفإنكم ال تحمد� ،cشهوته �هو�� Hتركتم كل 4نسا� ،���لحضا
مغّبة ما تفعلوH، �4نكم ستندموH (�الnَ ساعة َمْنَد�) �I4 �5َْلهّمت 
�لمصائب غد�ً �تتالت �ألحد��، �تلفتُّم تفتشوH عن ُحما� �لوطن 
4ّال  يصلح  ال  ضعيفًا  �خو�ً  شبابًا  4ّال  تجد��  فلم  �لحمى   �5�I�

للرقص ��لغنا. ��لحّب.
�لجها5  هذ�  من  خرجنا  4ننا  ��لمستقبَل!  ��ألمَة  �َهللا،  فاَهللا 
 cهذ تضّيعو�  فال   ،eلجبا� تحمل  �همم   nلر�سيا� تزيح  بعز�ئم 
�لعز�ئم، ال ُتذهبو� هذc �لهمم، �ال تنامو� عن حماية �ستقاللكم، 

فمن نا� عن غنمه 1كلتها �لذئا'!
وها بالشكر ��لطاعة  H4 هذ� �لجال. نعمة من نعم �هللا، فتلقُّ
 Rحفظوها بالجّد ��ألخال%، فبالشكر تد�� �لنعم، �باإلخال��
 H1جد�5نا كانو� يحتفلو H4 .تبقى �ألمم، �بالمعاصي تبيد �تهلك
جديد،  نصر  4لى   eالحتفا� فيقو5هم  �طاعته  �هللا  بحمد  بالنصر 
�كذلك تفعل �ألمم �لحّية �ليو�. 1ما سمعتم بحفالn تتويج ملك 
�حتفالنا   Hيكو  �Iفلما �لكنيسة،  في  نصفها   Hكا لقد  �إلنكليز؟ 
 eكأننا لم ينز ،ً��بالجال. �ختالطًا �تكشفًا �غنا. ��قصًا ��ستهتا

علينا كتاٌ' �لم ُيبعث فينا نبّي �لم يكمل لنا 5ِين؟
4ني 1خا� -��هللا- H1 يكوH �ألجنبي قد 1جلى جيوشه عنا 
��1طاننا  1خالقنا  علينا  فتدّمر  يو�،  كل  تتفّجر  قنابل  فينا  �تر� 
��ستقاللنا! H4 كل عو�� مكشوفة �فسو% ظاهر قنبلة 1شّد فتكًا 

من قنابل �لبا��5، �ال يخفى ضر�ها 4ّال على 1حمق.
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يا 1يها �لناa: لقد جلت جيو� �لعد� عن 1�ضكم فأَْجلو� 
عن بيوتكم عا�5تهم، �عن �±�سكم ُشُبهاتهم، �عن مد��سكم 
مناهَجهم، �عن شو��عكم حاناتهم �مر�قصهم، �عن محاكمكم 
قو�نيَنهم، �عن 1جسا� بناتكم ��1ال5كم ثياَبهم �لكاشفة �لفاضحة 

�x1يا.هم.
�Iلك هو �لجال. �لحق، �Iلك هو �لعيد �ألكبر.

*   *   *

هذ� ما قاله لصديقي �لزعيُم 4بر�هيم بك هنانو عضُو مجلس 
�لنو�' �لسو�0، 1نقله بنّصه، ��لعهد� على هذ� �لصديق(١).

*   *   *

______________________
(١) صاÇ جد0 -��ه �هللا- هذ� �ملقاe �كأنه حديث منقوe عن 4بر�هيم 
�غم 1نه ��حد من  aهنانو. �هذ� �لرجل ال يبد� معر�ف ألكثر �لنا
كبا� �ملجاهدين ª �لتا�يخ �لسو�0 �حلديث؛ قاتل �لفرنسيني بعد 
�1ّلف   ،Vجلمو� حوله  �Éع   Hميسلو  ª  0��لسو �جليش  هزمية 
فيها  حكومة �طنية Ù ªاe سو�يا �ستمرn عشرين شهرË خا´ 
 cIيع، ��تسع نفوÉ سبع �عشرين معركة مع �لفرنسيني ظفر فيها
فلسطني   ª �إلنكليز  �عتقله   ¾ �هللا<،  على  >�ملتوكل  باسم  �ُلقِّب 
 Ë��سلموÌ4 c �لفرنسيني �لذين حاكموc "اكمة شغلت سو�يا شهو
 Ì4 ته >سياسية مشر�عة<، �1طلق سر�حه فانصر����نتهت باعتبا� ثو
�لعمل �لسياسي، ��جتمعت عليه سو�يا كلها H1 Ì4 توª ª حلب 

بد�. �لسل سنة ١٩٣٥ (قبل �جلال. بإحد� عشر� سنة) (¦اهد).
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nمن حديث �لمزعجا

I1يعت سنة ١٩٥٨

 H1 قبل  1حب  �1نا   .nلمزعجا� حديث  في  �ليو�  �لكال� 
1بد1 �لحديث H1 1خبركم بسر من 1سر�� �لمهنة، هو H1 �لحديث 
�لعلمي �لذ0 1تعب في 4عد�c5 �1نفق فيه �لساعاn �لطويلة ال يلقى 
�لذ0  �ليو�  يلقاc حديٌث كحديث  ما  ُعشَر  ��لرضا  �لتشجيع  من 
1كتبه في ساعة ��حد� بال كد �ال تعب، فهل معنى هذ� H1 1كثر 
�لسامعين ��لسامعاn من غير �لعلما. ��لمثقفين H1 �1 �لناa (حتى 
 cهذ e1مثا 4ال  �إل�Iعة  ينتظر�H من  ��لمثقفين) ال  منهم  �لعلما. 

�ألحا5يث �لسهلة �لقريبة؟
�لكن ما لي �ما لهذ� �لكال�، �1نا �لر�بح على كل حاe؟

*   *   *

x1 H4عج �لمزعجاn �1شنع �لمصائب هذ� �لر�5ّ (�لر�5يو). 
حطم  �لذ0  �لر�5ّ  هذ�  عنه؟  �1تكلم  فيه  I1يع   H1 عجيبًا  1فليس 
به   0Iليؤ مخترعه  �خترعه  ��لذ0  صو�بي،   ��1طا 1عصابي 
�لفكر، فكلما �ستغرقو� في 1فكا�هم �1 طا��� في  �أل5با. �1هل 
�فا% خيالهم �1 نسو� �لدنيا �ما فيها في غمر� �لتأمل �1 في Iهلة 
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�إللها�، قر�I� Vنهم صوn �لر�5ّ من بيت �لجير�H بأغنية �قيقة �1 
موسيقا صاخبة، �1 حديث 1شد x4عاجًا �غالظة من حديثي هذ�، 

فطا�n �ألفكا� ��ّمحت صو� �لخياe ��نقطع �إللها�.
�لر�5 لهؤال.   Vفإنه ما �ختر  ،Vلمختر� 4ني 1ظلم  �لكن ال. 
مئة  H4 1سمعو� معهم  4ّال   Hيطربو �لذين ال  �لمزعجين  �لجاهلين 
هذ�   Hفيحركو �لو�حد�  4صبعهم   Hيمد� حينما   H��يد ال   ،��5
يقاسي  مريض   a1� من  �لنو�   ���1طا كم  طفيفة  حركة   pلمفتا�
�آلال� �يرجو لحظة منا�، �كم ضيعو� على �لعلما. ��أل5با. من 
ثمر�n �لعقوe �صو� �لجماe، �كم شغلو� تلميذ�ً عن �متحانه، 
�كم جرحو� من قلو' �لمحز�نين! �1نا ال 1كرH1 c يستمتع كل 
�مرy بحريته فيسمع ما شا. من �ألغاني �لمباحة �يطر' ما طا' 
فيُسمعني  1نا؟ �لما�I يسلبني حريتي  ما Iنبي  �لطر'، �لكن  له 
ما يشا. هو ال ما 1شا. 1نا؟ لما�I يطربني على �غم 1نفي، �َمن 
51��c 1ني 1طر' للذ0 يطر' له هو، �H1 �ألغنية �لتي يحبها هو ال 
1كرهها 1نا ��لتي تلّذc ال تسو±ني؟ �لما�I يزعج �5ئر� قطرها مئة 

متر �فيها خمسمئة 4نساH؟
1فسد �Iقي  به، �لقد  يأتي  ما  �لر�5ّ �كل   c1كر  nلقد صر
�لحلو�  �ألغنية  سمعنا   �I4 كنا  نفسي!  من  �لفني  بالحّس  �Iهب 
طربنا لها �صّفقت لها قلوبنا، فما �xلت بنا �إل�Iعاn حتى كّرهت 
�عاشر�،  �ثالثة،  ثانية،  مر�  تعيدها  ألنها  حلو�  1غنية  كل  4لينا 
�تعيدها �لمر� �لتاسعة ��لتسعين، فال يبقى منها 4ّال ما يبقى من 
�لبرتقالة عصرnَ ما.ها. �خذ 1لّذ 1كلة تحبها، Hْ4 فرضوها عليك 
 nلظهر ��لمسا. �عشر مر��� pشهر�ً كامًال ال تأكل غيرها �لصبا
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خالI eلك، فإنك تكرهها �تشتهي H1 تستبدe بها خبز�ً �بصًال.
�لو كاH سهمًا ��حد�ً التّقيته، �لكن جا�� هذ� يحب �لسهر 
فهو يفتح �لر�5 على مصر�عيه فال يز�e يجلجل �يولوe 4لى نصف 
�لليل، ���I يحب �لبكو� فهو يقو� فيفتح �لر�5 على مصر�عيه من 

قبل طلوV �لشمس!
هذ� ��حد.

�لثاني: هذc �لسيا��n؛ H4 سرn في �لشا�V حملَت ��حك 
 �.��على كفك ��ضعت �لموn بين عينيك، I4 تر�ها 1مامك ��
�متال�  4لى   Hيتسابقو �لجميع   Hكأ شمالك،  �عن  يمينك  �عن 
كأنه  بك   xيجو  Hكالمجنو  Vمسر 4ّال  فيهم  فما  �لذهب،  مناجم 
�لليل   Hكا H4� ،cتر�  H1 ��كب على 1جنحة شيطاH فال تستطيع 
�لمفّر؟ �H4 هربَت  1ين   0��لمصابيح فال ند  cبهذ  Hلعيو� 1عمت 
�لموتى �تميت �ألحيا.،  توقظ  �لتي  �5�� لحقتك 1صو�تها  4لى 
 0��تنزe على �a1 �لنائم كأنها ضربة مطرقة من حديد. �ما 51
�لتي يبلغ صوتها مسير�  �لزّما��n �لشنيعة   cلها هذ Hيرّكبو �Iلما
كيل (كيلومتر) �هذc �لمصابيح �لتي يصل ضو±ها 4لى بعد عشرين 

كيًال؟
 pلساعة �لثانية من �لصبا� Hّلثالث: هو �لهاتف �آللي؛ ير��
بقريبك  فتقو� من نومك مرتاعًا فزعًا تحسب H1 قد حل خطب 
�1 حبيبك، �تتعثر �1نت ما� بعيوH 1غلقها �لنعاa، �تصطد� 
بالمنضد� فتصا' �كبتك �1 تكسر �آلنية �لثمينة �لتي ترتبط بذكر� 
عزيز� عليك، حتى �I4 �صلت 4لى سماعة �لهاتف قاe لك: "�لو، 
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�مر�1 ملهوفة �1نت مسرV في  تفتح عليك   �1 �لسريانا؟"!  ملهى 
ألمر  فالنة  جا�تك  لها  تدعو   H1 فترجو�  عملك،  4لى   pلصبا�
 Hخمسو �بينها  بينك   Hيكو �قد  �لتأجيل،  يحتمل  ال   0�ضر�
متر�ً، فإ�I 1حضرَتها �حملت في Iلك �لمشقة ��لتأخير، �I4 بها 
تريد H1 تسألها عن >ثوبها< �ألحمر عند 01 خياطة خّيطته، �عن 

�ستقباe مديحة خانم �1 �لست ما�0 في 01 يو� من �لشهر!
 a1لر�  Ç��لفا �لعمل،  �لوقت من   Ç��لفا �لصديق  ��لر�بع: 
قائمة  في  فيفّتش  �قته  يمضي ساعتين من   H1 �لفكر، يحب  من 
1صحابه فال يجد غير�. �تكوH صباحًا مستعجًال 4لى عملك تريد 
H1 تلبس �تأكل �تنظر في حاجاn �لد��، �H4 كنت ممن يعمل 
بعقله �1 كاH عند� 5عو� يجب H1 تد�سها قبل H1 تذهب، �1 
مقالة ينبغي H1 تتمها، �1 بقية من �ألشغاe �لشاقة (1عني تصحيح 
�ظائف �لتالميذ...) �بينما 1نت في هذc �لغمر� غا�قًا في لجتها 
�لمحتر�.  �لصديق  بهذ�  1نت   �I4�  ،Vُيقر بالبا'   �I4 I1نيك  4لى 
�يدخل �تضطر H1 تقعد 1مامه، ال تقعد على �لكرسي بل على 
�لنا� �لمتوقد�، تنظر في ساعتك... �هو ال يبالي، �يكوH بينكما 
هذ� �لحو��: "04 �شلوH �لصحة؟"، "�لحمد هللا". "��هللا �لجّو �ليو� 
طيب"، "طيب، �لحمد هللا". "سمعت H1 ملك مر�كش 1لقى خطبة 
�لعر�، 4نها 1خبا� طيبة". "نعم، 1خبا� طيبة". "هل قرn1 قصيد� 

�لصافي �لنجفي في �صف �لطا��a؟"...
فتتململ �تتحر� في مقعد� �تقو� �تقعد، فتد�كه نوبة من 
�لمفاجئ فيقوe لك بعد H1 َتمضي عليه ساعة ��بع في  �للطف 
هذ� �لَعْلك: "شو� 1خي، 1نا لست غريبًا. خذ حريتك... ال تهتم 
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بي، َبْس 1عطني كتابًا 1قر1 فيه ��شتغل شغلك"!
��لخامس: هذ� �لذ0 يكوH في مجلس فيه سبعة �1 ثمانية من 
�لناa فيستلم �حدc �لحديث من بابه 4لى محر�به، ال يدV ألحد 
 Hفرجة بين جملتين يمد منها لسانه بكلمة �ال يبالي 1ملَّ �لحاضر�
 e�1 له H5 �لذ0 يكو��1 تعبو� �1 طلعت 1���حهم من حديثه �لبا
 H1 4لى محاضر�. على  5ُعو�  قد  �لقو�   Hكأ �خر،  له   Hيكو �ال 
�لمحاضر� لها موضوV معر�� �مد� معينة، �هذc محاضر� ليس 
لها مد� �ال موضوV. �1فظع من Iلك H1 يكوH هذ� �لحديث في 

مدp نفسه �تقريظها، �1فظع منه H1 يكوH كذبًا ال 1صل له!
�لذ0 يدخل عليك في مكتبتك �1 محكمتك،   :a5لسا��
يعمد  فال  5عو�،  عن  يستخبر�   �1 قضية  عن  يسألك   H1 يريد 
4لى �لموضوV مباشر� بل يسر5 لك مقدمة تمتد خمس 5قائق عن 
 ،H51بك �منزلتك �تشّرفه بلقائك، ثم يبد1 �لقصة من قبل �لطوفا
 Hكا� :eيسر5 عليك منشأ �لخال� �يقف �سط �لحديث ليقو�
سو%  في   ً��َعّطا  Hكا �لذ0  هذ�...  منهم  جماعة  يومئٍذ  حاضر�ً 
�لجمعة، ما �سمه؟ �للهم صلِّ على �لنبي، عجيب كيف نسيت؟ 
�سمه على �a1 لساني، يلبس عمامة بيضا.، ما �سمه يا �ّبي؟ 
�بن 1خيه موظف في مؤسسة �لكهربا.، �قد جا.نا من 1يا� �1صلح 

لنا �لساعة...
�يبقى عشر 5قائق �هو في هذ� �للّت ��لَعْجن، �1نت تنتظر 

�لفر2، ��لمر�جعوH ينتظر�H على �لبا'.
��لسابع: �لذ0 يقفك في �لطريق �1نت مستعجل تسير 4لى 
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موعد ضر��0، 4لى 5�a في �لجامعة �1 محاكمة �1 5عو� �1 
�جتماV. فيقوe لك: "يا 1ستاI... يا 1ستاI". فتتلفت، فيسلم هاشًا 
بتقبيلك، �تقف  يهم  كأنه صاحبك من عشرين سنة �كأنه  باشًا 
 e1نت جامد�ً ألنك ال تعرفه �لم تَر طلعته �لبهية قبل �ليو�. فيقو
 �لك معاتبًا: "شو ما عرفتني؟"، فتقوe: "ال". فيقوe: "�هللا! �حز

يا 1ستاI، تذكر".
 H1 1حب" :eيسائلك 5قائق، يأخذ هيئة �لجد �يقو H1 بعد�
1عر´ عليك مسألة �خذ �1يك فيها، 1نا تز�جت كما تعلم بنت 
فالH �كاH �لمهر..."، �يمضي يسر5 قصة تستغر% نصف ساعة، 

!Vلمحاكمة ��لدعو� ��الجتما�� a�يضيع فيها �لد
��لثامن: �لمر�1 �لنظيفة �لمدّبر� �ّبة �لبيت �لمثالية، �لتي ال 
يخطر على بالها تنظيف �لسجا5 �جمع ست بناn لضربها بالعصي 
4ّال على �لسطح قبل H1 تطلع �لشمس، فال تحس �1نت نائم بعد 
�لصال� 4ّال ست عصي قد نزلت َخْبطًا على �1سك في �1�كستر� 
همجية �حشية توقظ �ألمو�n فضًال عن �لنائمين. �مثلها �لرجل 
' �لذ0 ال يستطيع H1 يتحمل �لوسخ في فمه �ال  �لنظيف �لمهذَّ
 �في I1نه، �ال H1 ينتظر حتى ينفر5 بنفسه، فال تز�e 4صبعه تد�
 ،c5نه �هو في �لمجلس �لحافل، ينكش 1سنانه بعوI1 في 1نفه �في
�بما فعل 1شنع من Iلك فنكشها بظفرc ثم مسحه بالمقعد، �1 �

1خذ جريد� �1 ��قة �طو�ها �نظّف 1سنانه بطرفها!
��لتاسع: �لذ0 يدخل عليك فال يجد على مكتبك ��قة 4ّال 
4ّال سحبها  4ّال فتحه، �ال جريد�  يدc فر�ها، �ال كتابًا  4ليها  مّد 

�نشرها �نظر فيها.
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��لعاشر: �لذ0 يركب �لتر�� فيضطجع على �لمقعد �ضطجاعًا 
�يضع �جًال فو% �جل. �لقد كنت مر� في مصر مع صديق لي 
�لخفيفة،   pلحاضر� ��لر�� بالنكتة  من مشايخ �ألxهر، معر�� 
�لّتر��، �كاH �لذ0 1ما� �لشيخ ��ميًا ضخم �لجثة ثقيًال،  فركبنا 
قد �ضع �جًال على �جل �مّدها حتى صا� يمس بطر� حذ�ئه 
 �I4 ،(01 حر) له: "1نا خّر eجبة �لشيخ، فنبهه �لشيخ بلطف، فقا
1نت ما بيعجبك 1نت بياخذ تاكسي". فما كاH من �لشيخ 4ّال H1 مّد 
�جليه �الثنتين فوضعهما في حضنه. فقاe: "4يه c5؟ 4يه c5؟!"، 

فقاe: 1نت خر، 1نا خّرين!
�سقط �لركا' من �لضحك.

*   *   *
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في �لفند%

ُنشرn سنة ١٩٥٩

 H1 1حب  في مصر ال  كبير  فند%  في   nلكلما�  cهذ 1كتب 
1سميه، ألني ال 1�يد �لحديث عنه بالذ�n 4نما 1�يد �لكال� عن 

�لفنا5% كلها.
يمر �لناa عليه فير�H �سمه على بابه تضي. حر�فه، ترقص 
 Hلظاهر�، �ير�� c.لو�سعة �1ضو�� c.1بها Hيلمحو� ،�عليها �ألنو�
�لنعيم  فيه   H1  Hفيحسبو  ،nلهيئا� �فخم  �لثيا'  بباهي  خدمه 
�لمقيم، �يتمنوH1 H ينزلو� فيه ليلة في �لعمر ليذ�قو� لذ� �لعيش 
�يعرفو� ما بهجة �لحيا�، �1نا �لناex فيه ال 1تمنى 4ّال H1 1خر2 منه 

�1عو5 4لى بيتي.
H4 �إلنساH ال يعر� قيمة �لنعم 4ّال �I4 فقدها. �لقد عرفت 
�آلH ما قيمة حيا� �ألسر�؛ H4 قعد� بلدية على >طّر�حتي< ��1ال05 

1مامي �كتابي في يد0 1متع من كل ما في �لدنيا من فنا%5.
�ما حيا� �لفنا5%؟

لقد عشت فيها مر� تسعة 1شهر تِباعًا، كنت 1نزe خاللها في 
1فخمها �1عظمها، �لقد خبرتها �عرفتها فلذلك كرهتها �عفتها. 
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تكوH لك �لغرفة فيها كل ما يمتع �يريح: �لسرير �للين، ��لفر�� 
�لمثلج  �لنظيف، ��لما. �لحا� للغسل، ��لما.  �لناعم، ��لحما� 
للشر'، ��لهاتف ��لجرa ��لر�5ّ، ��لتدفئة في �لشتا. ��لتبريد 
في �لصيف، �لكنك تحّس -مع Iلك- 1نك غريب �1نك مفر5، 
�I4 1غلقت عليك بابك لم تشعر H1 معك من يعنيه 1مر� �يشغله 
شأنك، ��I4 ُخدمت فإنما ُتخَد� لمالك، �كل شي. في �لفند% 

بالماe، ال تستطيع H1 تخطو خطوتين 4ّال H4 5فعت قرشين.
H4 نزلت من �لسيا�� 1سرV �لفّر�� يفتح لك �لبا' ��قف 
 nجد� �لبا'  �لجت   H4� بالقرشين،  4ّال  يزيح  ال  طريقك  في 
1مامك فّر�شًا �خر فدفعت له قرشين �خرين، �في �لمصعد فّر�� 
ثالث �ضريبة ثالثة، ���بع �خامس �تاسع �عاشر... حتى 4نك 
�I4 5خلت �5�� �لمياc �جدn فّر�شًا يفتح لك با' بيت �لخال. 
�يقوe لك: "تفضل يا بيه"! �يقف، �تقف 1نت ال تد�0 كيف 
(�ال  �لخال.  بيت   Hلمكا� هذ�  سمي  ما  1نه   0�يد ال  تصرفه. 
مؤ�خذ�) 4ّال ألنك تخلو فيه بنفسك �تكوH فيه �حد�، فهل يظن 
هذ� �ألحمق ��لذ0 1�سله ليلحقك 4لى هذ� �لمكاH1 H �لمرحا´ 

>صالوH �ستقباe<؟!
�لتي  �لوحيد�  �لبقعة  كله- هي  �لكبا� -فو% هذ�  ��لفنا%5 
 Hفيها �لسرقة �ُترتكب علنًا! فالطعا� �لذ0 ثمنه عشر� يأخذ� xتجو
منك فيه خمسين. �1نا 51�� فر% �لسرير عن �لسرير ��لغرفة عن 
بعشرين قرشًا  �لصغير  �لفند%  �لغرفة في  �I4 كانت  �1نه  �لغرفة، 
صاغًا فلتكن هنا بجنيهين، بزيا�5 عشر� 1ضعا�، ال بأa. �لكن 
ما �لفر% بين �لبيضة �لمسلوقة �لتي تباV في �لسو% ��لبيضة �لتي 
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تقد� في �لفند% �لكبير؟ �لما�I يكوH ثمنها في �لسو% قرشًا �هنا 
�لفند%  �لكوكا كوال في  قنينة  خمسة قر��؟ �لما�I يكوH ثمن 

بثالثة 1ضعا� ثمنها في �لسو%؟
�I4 1نا 1خذتها في �لقهو� ���5�x علّي �لثمن 1فهُم H1 �لفر% 
1جر� �لقعو5 في �لقهو�، �لكن ال 1فهم لما�I ُيز�5 علّي ثمنها �1نا 

�خذها في مكاH 5فعت 1جر� 4قامتي فيه مضاعفة!
قرشًا مصريًا،  بسبعين  �لو�حد  يكوH عشا.   H1 ُيعقل  �هل 
 Hُضّم 4ليها ما يلحقها في �لعا�5 من ضميمة �لخدمة ��لنُّْحال �I4
(�لبقشيش) صا� �لعشا. بجنيه للشخص �لو�حد، في �لبلد �لذ0 

يبد1 فيه ��تب �لقاضي بخمسة عشر جنيهًا؟!
� في هذ� �لعشا. ال يزيد ثمن مثله في �لسو%  هذ� �ما ُيقدَّ

ه سرقة؟ على خمسة عشر قرشًا. فما�I 1سمي Iلك �I4 لم 1َُسمِّ
هذ� �1نا لم 1نزe في >شبر5< �ال في >هلتوH< حيث تكلف 
كل ليلة ثمانية جنيهاn، �ثمانية جنيهاn هو �لمبلغ �لذ0 يعيش 

به 1كثر من نصف عائالn مصر شهر�ً كامًال.
�ما طعا� �لفنا5% �لكبا�؟ 1عوI باهللا من هذ� �لطعا�. قد يزعم 
�xعم 1نه طيب �1 1نه صحي، �لكنه ال يستطيع H1 يقوe 4نه طعا� 
4نما هو  ��I1قهم؛  4نه طُبخ على  للعر' �ال  4نه معّد  عربي �ال 

�I% �إلنكليز �1سلوبهم فرضوc علينا.
��لعر�%   Hلبنا� مصر  في  �لفنا%5  1كبر  في  1كلت  �لقد 
1ني  فلم 1جد (كما  ��لهند �سيا� ��لماليا �1ند�نيسيا   Hباكستا�
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لم 1جد في فنا%5 �1�با �لغربية، �قد نزلتها)(١) 4ّال طعا� �إلنكليز 
في  يقد�  �لذ0   ��لفطو �لفطو�؛  في  �إلنكليز ال سيما  �1سلو' 
�لبال5 �لحا��، بل سنغافو�� �هي على خط �الستو�. تمامًا، هو 

� في صوفر �لتي َتْعتمُّ جبالها بالثلج! �لذ0 يقدَّ
�>Iلك<  �الجتماعي   ��الستعما >هذ�<  من   �نتحر فمتى 
�الستعما� �لعقلي كما تحر�نا من �الستعما� �لسياسي ��لعسكر0؟ 
�متى نعتز بعا�5تنا �نتمسك بها كما يتمسكوH هم بعا�5تهم؟ �متى 
تكوH فنا5قنا لنا تعّد �لطعا� �لذ0 نألفه �نشتهيه �1 يكوH لنا فيها 

-على �ألقل- نصيب؟
H4 من ينزe ��حد�ً من هذc �لفنا5% �لكبا� في مصر �1 5مشق 
�1 بغد�5 �1 جد� �1 �لريا´ ال يحّس 1نه في بغد�5 �ال في 5مشق 
1نه في 4نكلتر� �1  �لريا´، بل يظن  �ال في مصر �ال جد� �ال 
فرنسا. كل شي. فيها 1جنبي 1جنبي؛ حتى �للغة... H4 �للغة �لتي 
�لحسا'  قائمة  بها  لك   Hيقّدمو ��لتي  موظفوها  بها  يتخاطب 
 eنذ  �1 نتلّطف   �1 نتظّر�  �لبلد. �نحن  لغة  �لعربية  �للغة  ليست 
�نتصاغر، لست 51�0 ما�I 1قوe، فنخاطبهم بهذc �للغة �لفرنسية 
�1 �إلنكليزية �نحن في بلدنا، �نحن نملك 1شر� لغة �1جو5 لغة 

��1سع لغة �1غنى لغة بالبياH �هي لغة �لعر'.
______________________

(١) ما بني �لقوسني 1ضافه جد0 -��ه �هللا- Ì4 �لطبعاn �جلديد� من 
�1�با بعُد ملا صد�n �لطبعة �أل�Ì منه  ��x يكن قد À I4 لكتا'؛�
�ال حني صد�n �ملقالة (�قد صد�ª n جريد� >�أليا�< ª �لسابع 

��لعشرين من نيساH سنة ١٩٥٩) (¦اهد).
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H4 هذ� شي. ال ُيحتَمل!
4ني كلما سمعت �لعربي يتكلم في هذc �لفنا5% بغير �لعربية 
مجا��� لمن فيها 1ُحّس �لنا� في 1عصابي من �لغضب للعربية. 4نهم 
يأكلوH من خبزنا �يترفعوH علينا، ��I4 5خل �لوطني هذc �لفنا%5 
بلباسه  5��. حتى يخجل xال� c���لبلد1 0 �لعربي  بلباسه �لشرقي 

.cهو في بلد�
1قوe مر� ثانية: H4 هذ� شي. ال ُيحتَمل!

لقد �ضينا H1 تأخذ هذc �لفنا5% من 1مو�لنا بال حق �1غمضنا 
�تعد� على  كر�متنا،  من  تأخذ   H1 1ما  تسرقنا،  �تركناها  عيوننا 

لغتنا، �تز5�x1 0يا.نا �عا�5تنا، فال.
�ما  صالح  غير  هو  ما  �x1يائنا  عا�5تنا  في   Hيكو �قد 
يحتا2 4لى تعديل �1 تبديل، �لكّنا نريد H1 نبّدله �1 نعّدله نحن 
بأنفسنا بر1ينا �نظرنا، ال H1 يعّدله لنا صبياH �لفنا5% �>كر�سين< 

.nأل�تيال�
*   *   *

�بعد، فإH 1مانة �لقلم في 1عناقنا -معشر �لُكّتا'- توجب 
علينا H1 نقرV به كل با' 4صالp، �هذ� با' ما قرعه بقلمه قبل 

�ليو� 1حد من �لكّتا'.
*   *   *
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بين �لمعّلم ��لتلميذ

ُنشرn سنة ١٩٣٢

5خل علينا (في �لعا� �لماضي) xميلنا �ألستاI >فالH< غرفَة 
�لمعلمين(١) �هو ُمْرَبّد �لوجه ساخط متذمر يرتجف من �لغضب، 
فقعد  �لغرفة  من  ناحية  ��نتبذ  حنقًا  �لمنضد�  على  �لدفتر  فألقى 
فاقتربت منه �جعلت 1سأله: ما لك  فيها، �1مسك بر1سه يفكر. 

يا 1خي؟ ما�I عر��؟ قل لنا، حّدثنا، لعله خير H4 شا. �هللا.
في  يبق  �لم  �ألخال%،  �Iهبت  �لحيا.   Vضا لقد   :eقا
�لتالميذ من يستحي �1 يخجل؛ �لم يبق فيهم 4ّال كل �قح صفيق 

�لوجه، فلعنة �هللا على هذc �لمهنة �لمر�Iلة!
______________________

 a��ملد�  ª معلم  سنة،  ستني  ×و  قبل  �أليا�،  تلك   ª �كنت   (١)
�البتد�ئية، �كذلك كاH 4خو��: 1نو� �لعطا� �xكي �ملحاس� �Éيل 
سن  1صغر  هم  �َمن  �لز�كلي،  �سليم  �لكرمي  �لكرمي  �عبد   Hسلطا
�ملنّجد  �لدين   pصال� �لطنطا�0  �ناجي  �لطر�بلسي  كأ¦د  منا 
 ��5 Ì4 عبد �لغ� �لطنطا�0 �شكر0 فيصل، �قد مضى 1كثرهم�

�لبقا. ��هم �هللا. 
      قلت: �هذc �حلاشية 1ضافها �لشيخ -��ه �هللا- Ì4 طبعة سنة ١٩٨٩ 

من �لكتا' (¦اهد).
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�جتر1  �لحديث؟ هل  يا 1خي؟ 1ال تحدثني   ��I قلت: �ما
عليك بعض �أل�ال5؟

�لتا�يخ، فقلت   a�1قر1 عليهم 5 قاe: �01 جر�.�! كنت 
4ّال  ��عني  فما   ،"...H1 فيجب  1جد�5كم(١)  �لفينيقيين   H4" لهم: 
 :eتلميذ منهم خبيث قد �نبر� لي فجعل ير5 علّي �يناقشني �يقو
"ال؛ بل H4 1جد�5نا هم �لعر' �لذين جا±�� من سفح 1بي قبيس 
�لعالم (محمد بن عبد �هللا ‘)،  �جنباn سلع تحت ��ية سيد 
فحملو� 4لى هذc �لبال5 �سالة �هللا �نشر�� فيها نو� �إلسال� �نفخو� 
�لخبيث بجو�بي �لم  �لولد  يقنع هذ�  فيها ��p �لصحر�.. ثم لم 
يسكت �لم َيِن يتكلم �يناقش حتى 1خرسته بالقو�. قّبحه �هللا �قبح 
َمن لّقنه هذc �آل��.! قبحه �هللا ما 1شد �قاحته �1كثر سالطته! ما 
1�بعًا... قبح  eجئته بحّجة 4ال جا. بثال�، �ال قلت كلمة 4ال قا

!.���هللا من لّقنه هذc �آل
 .��قلت: حسبك تقبيحًا يرحمك �هللا. H4 �لذ0 لّقنه هذc �آل
4نما هو... 1نا! 1فال تر�ها 1�ضى للحق �لمصلحة �ألمة من ���ئك 
1عد�ئنا  من  فريق  قبلك  من  بها  جا.  ��لتي  بها،  جئته  �لتي   cهذ
�خصومنا ففّرقو� كلمتنا �كذبو� على تا�يخنا، بفرعونية �بتدعوها 
في مصر ما 1نزe �هللا بها من سلطاH، �فينيقية �خترعوها في �لشا�، 
��شو�ية سيبتكر�نها في �لعر�%، �عفريتية سيأتوH بها في... فيما 
للقر�5   �1 للشياطين  ننتسب   H1 1ين؟ كأنما يرضيهم   0�لست 51
(1جد�5 �5��H �شيعته) �ال ننتسب ألمة محمد ‘ فنقر1 تا�يخها، 

______________________
(١) هذ� ما كاª H مناهج �لتا�يخ تلك �أليا�.
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فنمأل �لدنيا فخر�ً بها �عمًال على 4حيا. مجدها.
ناقشك   �I4 لما�I تغضب  يا 1خي عن هذ� �1خبرني:  �عّد 
تلميذ�، �تخشى H1 تعو5 للحق ألنه جا. على لساH تلميذ �تصر 
على �لباطل ألنه خر2 من فيك؟ 1ليس خير�ً لك �1جد� بك �1نت 
1نه  �لتالميذ  �تعّلم  صاحبه،  �تكافئ  �لحق  4لى  تعو5   H1 معلم 
ال شي. 1حلى من �لثباn على �لر01 4ّال �لرجوV 4لى ما هو خير 
منه، بدًال من H1 تعلمهم كيف يثبتوH على �لباطل �يدحضوH به 

�لحق؟
�لمعلمين  تعّديًا على حرمة   .���آل  c1عّد هذ 1نا  - ال، ال. 

�تشجيعًا للتالميذ على منا�1تهم ��لمشاغبة عليهم.
قلت: �1نا 1عتبر ���.� هذc تعديًا على حرمة �لحق �تشجيعًا 
�ألمة.  بمصلحة  ��لعبث  �لتا�يخية  �لحقائق   a�5 على  للتالميذ 
�هل تر�ني 1قوe للتالميذ: "قومو� شاغبو� على معلميكم �1 1فسد�� 
�لد��a حتى ال تتعلمو� شيئًا"؟ ال يا صاحبي، 1نا 1كثر منك غير� 
على سير �لد��a �تأمين �لنظا� فيها ألني 1علم H1 �لعلم 1مضى 
 c���لحق �قد للتالميذ: "تحّر��   e1قو �لحيا�، �لكني  سالp في 
حق قد�c، ��علمو� H1 �لمعلم 1كبر من �لتلميذ �لكن �لحق 1كبر 
�� �من جمعية �ألمم"... ��بما �xمن �لمعلم �من �لمدير �من �لو
 cلمناقشة �َجُر± علّي 1كثر من هذ� cناقشني تلميذ0 1شد من هذ
�لجر�.� فأطفئ حدته بسيل من �لحجج ��لبر�هين، فيخمد �لحق 
ثو�ته فال يلبث H1 يقعد معترفًا �يؤ�' مستغفر�ً. ��I4 �نست منه 
 c��قاحة �1 سو. 51' عاقبته على سو. 51به ��قاحته ال على حو�

�مناقشته.
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��لشر� في Iلك كله �لتثبت من �لحقيقة، ��لمحافظة على 
51' �لبحث، �قد� �لمعلم حق قد�c، ��لغير� على �لمصلحة، 
��لضّن بالوقت H1 يضيع في �لكال� �لفا�Ç. فإ�I �ستكمل �لتلميذ 
هذc �لشر�� �جب عليه (ال سيما تلميذ �لتجهيز، ال سيما طالب 
 c54فسا  �1 للحق  خالفه  يعتقد  ما  تلقي  عن  يقف   H1 �لجامعة) 
 H1 يعلم   H1� بأ5'،  �ألساتذ�  فيه  يناقش   H1� �ألمة،  لمصلحة 
عليه H1 يحتر� �لحق 1كثر من �حتر�� �ألستاH1� ،I يحب �لوطن 
1كثر من حب �لمعلم، �H1 يخشى تأنيب �لوجد�H �عقا' �هللا 1كثر 

.��من خشية عقا' �لمد�سة �جز�. �إل�5
 ،0I1ستا H1فالطو< :eيقو (eلمعلم �أل��) سطو�1 Hلقد كا�

�لكن �لحق غايتي. فإ�I �ختلف 1فالطوH ��لحق فأنا مع �لحق<.
*   *   *
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4لى �لطّال'

ُنشرn سنة ١٩٥٩

�لمغر'، فجا. �لدc يسلم  قبيل  1يا� صديقًا لي  �n من x
علّي �هو مصفّر �لوجه با05 �لضعف، فقلت: خير�ً H4 شا. �هللا؟

قاe 1بوc: ما به من شي.، �لكنه كاH نائمًا.
قلت: �ما له ينا� غير �قت �لمنا�؟

قاe: ليسهر في �لليل. 4نه يبقى ساهر�ً كل ليلة 4لى �لساعة 
�لثانية.

قلت: �لَِم؟
.Hيستعد لالمتحا :eقا

قلت: 1عوI باهللا! هذ� 1قصر طريق للوصوe 4لى �لسقو� في 
5��ستي �البتد�ئية ��لثانوية ��لعالية  eلقد 5خلت خال .Hالمتحا�
�متحاناn ال 1حصي عد5ها فما سقطت في ��حد منها، بل كنت 
فيها كلها من �لمجلين �لسابقين، �ما سهرn من 1جلها ساعة، بل 

كنت 1نا� 1يا� �المتحاH 1كثر مما 1نا� في غيرها.
فعجب �لولد، �قاe: تنا� 1كثر؟
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قلت: نعم، �هل 4ال هذ�؟ �المتحاH مبا���. 1فر1يت �ياضيًا، 
 cتر�  �1 بالسهر،   ����لمبا ليالي  يهّد جسمه  �1 مصا�عًا،  مالكمًا 
ينا� �يأكل �يستريح ليدخل �لمبا��� قويًا نشيطًا؟ e�1 H4 نصيحة 
H1 يحسن   nلطالبا�� �لطال'  �المتحاH من  لمن يدخل  1سديها 

.nينا� ثماني ساعا H1� .لغذ��
قاe: ��لوقت؟

قلت: H4 �لوقت متسع، �H4 ساعة ��حد� تقر1 فيها �1نت 
 Hتقر±ها �1نت نعسا nبع ساعا�قو0ّ مستريح تنفعك 1كثر من 1

تعباH، تظن 1نك حفظت �لد�a �1نت لم تحفظه.
قاH4 :e كانت هذc �لنصيحة �أل�لى، فما �لثانية؟

قلت: H1 تعر� نفسك �1ًال، ثم تعر� كيف تقر1؛ فإH من 
�لطال' من يسمع �لد�a من �لمعلم فينساc فإ�I قرc1 بنفسه �ستقر 
من   H1  01 بأIنه حفظ.  فإ�I سمع  فينسى  يقر1  من  �منهم  فيها، 
�لكتا'  >َبَصر0< يكا5 يذكر في �المتحاH صفحة  �لناa من هو 
 nنة صو�يذكر  >َسْمعي<  منها، �منهم من هو  �لمسألة   Hمكا�
�ألستاI. فإH كنت من 1هل �لبصر فا5�a �حد�، �H4 كنت من 

1هل �لسمع فا5�a مع �فيق لك مثلك ��جعله يقر1 عليك.
قاe: �كيف 1عر� نفسي؟

فيها (مثل: كتا'،  ��بطة  1كتب عشر كلماn ال  1نا  قلت: 
مئذنة، سبعة عشر، ها��H �لرشيد...) �1قر±ها عليك مر� ��حد�، 
ثم تكتب 1نت ما حفظته منها. �1كتب مثلها �1طلعك عليها لحظة 
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�تكتب ما حفظته منها. فإH حفظت بالسمع 1كثر فأنت سمعي، 
�4ّال فأنت بصر0.

قاe: ��لنصيحة �لثالثة؟
 ،a��قلت: H1 تجعل للد��سة برنامجًا تر�عي فيه تنويع �لد
فإ�I تعبت من �لحسا' �1 �لجبر �شتغلت بعدc بالتا�يخ �1 �أل5'، 

.eلك كالر�حة لك من تعب �أل�I Hفيكو
�1حسن طريقة �جدُتها للقر�.� H1 تمّر �1ًال مر�ً سريعًا على 
�لكتا' كله، ثم تفهم فصًال فصًال منه، على H1 يكوH �لقلم في 
خطًا  تحتها  تخط  �لمهمة  فالجملة  بنفسك،  تقر1  كنت   H4 يد� 
باألحمر، ��لشرp �لذ0 ال ضر��� له تضر' عليه بخط خفيف، 

��لفقر� �لجامعة تشير 4ليها بسهم.
في  �تمشي  �لكتا' معك  فتأخذ  �لمر�جعة،   ��5 يأتي  ثم 
طريق خاe، �تستعر´ في Iهنك مسائل �لكتا' مسألة مسألة، 
 �Iفإ 4ليك،  ه  ُ�جِّ �لسؤ�e قد  1نك في �المتحاH1� H هذ�   �تتصو
 nهنك تركته، �4ّال فتحت �لكتا' فنظرI 1نه حاضر في nجد�
فقط  4ليها   n1شر قد  �لتي  ��لجمل   nلفقر�� فيها  تقر1  نظر�  فيه 
 n1نك ال تذكر من �لمسألة شيئًا 1عد nجد� H4� ،فتذكر ما نسيته

قر�.� �لفصل كله.
يكوH من  �المتحاH ال  1ّال تخا�. ��لخو� من  ��لر�بعة: 
�لغبا. �ال �لتقصير �ال �لجبن، �لكن �لخو� من شي. ��حد �هو 
منشؤc �سببه، Iلك H1 بعض �لطال' ينظر�H 4لى �لكتا' �لكبير 
�لباقي، �يريد�H1 H يحفظوc كله في ساعة فال  �لقصير  ��لوقت 
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يستطيعوH، فيدخل عليهم �لخو� من H1 يجي. �المتحاH �هم 
لم يكملو� حفظه.

�مثلهم مثل �لذ0 يريد H1 يمشي على �جليه من �لمز� 4لى 
�لمطا� ليد�� �لطيا�� �ما معه 4ّال ساعتاH، فإH قاe لنفسه: كيف 
 H4� .ًكض كالمجانين فتعب حتى �قع، لم يصل 1بد��1صل؟ �1 
قسم �لوقت ��لُخطا �قاe لنفسه: H4 علّي H1 1مشي في �لدقيقة مئة 

خطو� فقط، سا� متمهًال مطمئنًا ��صل سالمًا.
 Hالمتحا� غرفة  1ما�  يقف  �لطال'  بعض   H1 ��لخامسة: 
�عتقد  يذكرها  لم   �Iفإ كلها،  �لكتا'  مسائل  Iهنه  في  يعر´ 
1نه غير حافظ 5�سه ��ضطر' �جزV، مع 1نه يستحيل H1 يذكر 

�لمسائل كلها 5فعة ��حد� �H4 كاH يعرفها.
 H1 كم تعر� من 1سما. 4خو�نك �1صدقائك؟ هل تستطيع
�لرجل  �I4 مر  في لحظة ��حد�؟ ال، �لكن  تسر5ها كلها سر�5ً 
 cهنك ليس معناI سمه. فغيابها عن� nَكرI 1مامك �1 ُ�صف لك

1نها ُفقدn من �Iكرتك.
5�سًا �سترحت بعدc �1 �نصرفت  n1لسا5سة: 1نك كلما قر��
 a�4لى شي. بعيد عنه ليستقر في Iهنك. �من �لطال' من يقر1 �لد
فإ�I فرÇ منه عا5 4ليه، �يكر� Iلك مر�n، يحسب I H1لك خير له 
مع I H1لك كمن يأخذ صو�� بـ>�لفوتوغر��< ثم يأخذها مر� ثانية 

.Hتا�من غير H1 يبّدe �للوحة �1 يدير �لفلم فتطمس �لصو
��لسابعة: H1 عليك H1 تستريح ليلة �المتحاH، �تدV �لقر�.� 
�تأخذ قصة خفيفة، �1 تز�� 1هلك �1 1صدقا.�، �1 تتلهى بشي. 
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تسع  �لليلة  تلك  تنا�   H1�  .Hالمتحا� في  �لتفكير  عن  يصرفك 
 nتذهب �لمعلوما H1 ستطعت، �ال تخَش� �I4 ً�1 عشر� nساعا
في   Hكا لمن  سيما  �ال  عجيب،  1مرها  �لذ�كر�   Hفإ �1سك  من 
��1ئل �لشبا'؛ H4 ما ُينَقش فيها في �لصبا ال ُينسى. �1نا 1نسى ��هللا 
�ليو� ما�I تعّشيت 1مس �لكني I1كر ما كاH قبل 1�بعين �1 خمس 
 (Hلتلفزيو�) 1نت تبصر في �لر�ئي� ،Hآل� c��1�بعين سنة كأني 1�
 H1 لو سألتك عنه قبل� ،cفلمًا كنت شاهدته من عشر سنين فتذكر

تدخل لما عرفته.
��لثامنة: H1 تعلم H1 �المتحاH ميز�H يصح غالبًا �قد يخطئ 
حينًا، �H1 �لمصحح بشر، يكوH مستريحًا يقر1 بإمعاH �قد يتعب 
فال يدّقق �لنظر، �1نه ينشط �يمّل �يصيب �يخطئ، �قد يختلف 
حكمه على �لو�قة �على 1خر� مثلها باختال� حاَلي ��حته �تعبه 
�1��قًا فوضع   c1عطو مر�  �ضاc �سخطه. �قد جربو� مصححًا �
مر�  بها   c�±جا� عالماته  محو�  ثم   ،nجا���لد  nلعالما� لها 
ثانية ليصححها فإ�I هو يبدe 1حكامه عليها �تختلف 5�جاته في 
 H1 مر�  �لمئة. �طلبو� من مصحح  في  1كثر من عشرين  �لمرتين 
يكتب هو �لجو�' �لذ0 يستحق �لعالمة �لتامة، ثم 1خذ�� جو�به 
 %���أل� مع  عليه   cعرضو� قليًال  فيه  �بدلو�  �خر  بخط   cفكتبو

فأعطاc عالمة H�5 �لوسط!
بين  يتر55  �قد  �لذهب،   Hميز�  cيد في  ليس  ��لمصحح 
 nلعالما�  cهذ في   Hيكو �قد  �لسبعين،  �بين  �لمئة  من  �لستين 
�لعشر نجاp �لتلميذ �1 سقوطه. ��بما �قعت �لو�قة في يد مصحح 

H لمّشاها. مشّد5 فأسقطها �لو �قعت في يد �خر مهوِّ
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فما �لعمل؟
 Hبما كا� c.سو. �لخط �خفا Hتوضح خطك، فإ H1 عليك
�لسبب في غضب �لمصحح �1 نقمته، فأسا. حكمه على �لو�قة 
فأسقطها. �H1 تكثر من �لعنا�ين، �H1 تقّطع �لفقر�n �تميزها، 
�H1 تجتنب �لفضوe ��الستطر�5. �قد يستطر5 �لتلميذ فيذكر 1مر�ً 
لم ُيطلب منه، يريد H1 يكشف به عن علمه، فيقع بخطيئة تكشف 

جهله فتكوH سبب سقوطه.
هذ� �لذ0 عليك، �هذ� �لو�جب في �المتحاH �غيرc. على 
�لمر. H1 يسعى �يعمل، �لكن ليس �لنجاp َمنوطًا �5ئمًا بالسعي 

��لعمل.
�لعال2   Hلو�حد �يتخذ�� �لطبيب   Hفيستشير�  ،Hثنا� يمر´ 
�لو�حد �يكوناH في �لَمشفى في �لغرفة �لو�حد� �تكوH معاملتهما 
��حد�، فيموn هذ� �يبر1 هذ�. فِلَم؟ من �هللا. �يفتح �ثناH متجرين، 
�يأتياH بالبضاعة �لو�حد� �يتخذ�H طريقة للبيع ��حد�، فيقع هذ� 
على صفقة تجعله من كبا� �ألغنيا. �يبقى Iلك في موضعه، فِلَم؟ 

من �هللا.
�1نا ال 1قوe ألحد H1 يتر� �لسعي. �لسعي مطلو'، �على 
�لتلميذ H1 يقر1 �لكتا' كله حتى �لحاشية �لتي ال يهتم غيرc بها، 
�بما كاH �لسؤ�e في �المتحاH منها، �بعد Iلك يتوجه 4لى �هللا  I4

.pفيطلب منه �لنجا
من   H1 1علم  �1نا  1همها.  �لكنها  �لنصائح  خاتمة   cهذ�
�لسامعين من يسخر مني I4 1قولها، �هو يستطيع H1 يسخر مني 
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يثبت   H1 ما شا.، �لكنه ال يستطيع  يقوe عني في غيابي   H1  �1
بالبرهاH1 H �لذ0 51عو 4ليه باطل.

 �فيا 1يها �لطالب، �I4 1كملت �ستعد��5 �عملت كل ما تقد
عليه، فتوجه 4لى �هللا �قل: يا �'، 1نا عملت ما 1ستطيعه، �هنا� 
1شيا. ال 1ستطيعها 1نت �حد� تقد� عليها، فاكتب لي بقد�تك 
�لنجاp، �ال تجعل ��قتي تقع في يد مصحح مشّد5 ال يتساهل، 

�1 مهمل ال يدقق، �1 ساخط �1 تعباH ال يحكم بالحق.
��نظر قبل Iلك، فإH كنت على معصية في سلوكك �في 
عملك فتب منها، �H4 كنِت 1يتها �لطالبة على معصية في ثيابك 
�لباسِك �سيرتِك �كنت على مخالفة لحكم �لشرV فا�جعي عنها، 
�H4 كاH منكم جميعًا تقصير في حق �هللا فَدعو� �لتقصير، �1قيمو� 

.pهذ� هو طريق �لنجا Hفإ ،nلفر�ئض، ��جتنبو� �لمحرما�
��شتة) ) �صفة  �لكنها  عند0،  من  �لوصفة   cهذ �ليست 

�كيع شيخ �لشافعي:
�لَمعاصي تر�  4لى  فأ�شدني  َ�كيٍع سوَ. حفظي     4لى   nُشكو
ُيهَد� لعاصي نوٌ�     �نوُ� �هللا ال  �لعلم  بأHّ هذ�   eقا�

*   *   *
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�لوصايا
Iُ1يعت سنة ١٩٥٩ من �I4عة 5مشق

4لى  �لذ�كر�  بي  فرجعت  �صية،  5عو�  1مس  51قق  كنت 
حا5ثتين �1يتهما في يو� ��حد في �لمحكمة �لشرعية في 5مشق 

لّما كنت فيها من 1كثر من خمس عشر� سنة.
 nباسم �مر�1 من �لموسر� � �أل�e طلب تسجيل �صية، ُقدِّ
فأ�سلت  �لمحكمة،  4لى  تجي.   H1 �عجزها  لكبرها  تستطيع  ال 
�لكاتب ليستمع منها �يسجل لها، فعا5 يقوe 4نها تريد H1 توصي 
بثلث مالها، �هذ� �لثلث يزيد على خمسين 1لف لير�، �قد جعلت 
مبلغًا ضخمًا منه للجنا�x ��لعصرية ��لصباحية ��لمو�سم، �Iلك 
كله مما ال 1صل له في �لشرV، فنصحها H1 تجعل هذ� �لمبلغ في 
يسألني  فأبت، �هو   aلنا� �تنفع  �هللا  ترضي  �لتي  �لخير   nجها

�1يي.
�لم 1كن I1هب قط 4لى �5� 4نساH4�) H كاH �لقانوH يجيز 
Iلك 1حيانًا)، �لكني لّما سمعت منه خبر �لوصية �ضخامة �لمبلغ 
4ليها،  فذهبت  خير�ً.  يد0  على  فيحقق  �هللا  يوّفقني   H1  nُجو�
 nلمنطق �ال تستجيب لصو�  Hبلسا تفهم  فإ�I عجوx حمقا. ال 
 eتنا� aضا �لنا��لدين، ��I4 كل همها H1 تصنع شيئًا تكسب به 
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منها  1ستخلص   H1 �لكثير  �لجهد  بعد  1ستطع  �لم  4عجابهم،  به 
 nلجمعيا� لبعض  بها  توصي   H1 �ضيت  �ال�  من خمسة  1كثر 

�لخيرية.
�جعت 4لى �لمحكمة مغيظًا محنقًا، فر1يت �لحا�5 �لثاني. �
جا.تني �مر�1 تحمل في بطنها �لد�ً �على يدها �لد�ً �تجرُّ ���.ها 
�لدين، فقالت �هي تبكي 4نها غريبة ال تعر� 1حد�ً في 5مشق، 
�ليس لها في بلدها 4ال 1' فقير �عم 1فقر منه، ال يقد��H على 
شي. ألنفسهما فضًال عن H1 يقد�� على شي. لها، �قد فّر منها 
�xجها فهي ال تعر� له مكانًا، �ال تد�0 من 1ين تأكل �تطعم 
�أل�ال�I4� ،5 نفد صبر صاحب �لغرفة �لتي تقيم فيها على 4بطائها 
باألجر� فطر5ها لم تعر� 1ين تنا� هي ��أل�ال5. �قد لجأn 4لّي 

ألH �لناa قالو� لها: ما لك 4ال �لقاضي.
 '��حا� �لقاضي �ترقرقت في عينيه 5معتاH، �قلت: يا 
تنفع  �ال  �بها  ترضي  ال  1لفًا حيث  ترمي خمسين  تلك  عفو�! 
 nتحتا2 4لى عشر لير� c1حد�ً، ال تبالي بها �ال تفكر فيها، �هذ

فال تجدها �ال تجد من يدفعها 4ليها!
�بدn1 من Iلك �ليو� 1فّكر في 1مر �لوصايا. كم يضيع بها 
ُينَفق في غير �جهه �يوضع في غير محله؟ �كم ُيصَنع   eمن ما

بهذ� �لماe لو 1�يد به �جه �هللا �1ُنفق فيما ينفع �لناa؟
 H1 لقد لبثت قاضيًا قريبًا من خمس عشر� سنة، �1نا 1ظن
1كثرها  �لماليين،   nxتجا� يد0  على  بها  �1صي  �لتي  �لوصايا 

�صد لما ال يقّرc �إلسال�:ُ
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�لجنا�x �آلال� يأخذها من  �لجنا�x �1ًال، �قد تكّلف  على 
فيما يخالف  ينفق  �لشرV، �ما  فيما يخالف  ال يستحقها �ُتصر� 
�لشرV ال يحر� صاحبه �لثو�' فقط بل يكوH معصية منه يستحق 
شي.  ال  تمشي صامتة  �لتي  هي  �لشرعية   �xلجنا�� �لعقا'.  عليه 
فيها، فاآلa بدعة، ��لحنا. ��ألكاليل بدعة، ��لذ0 يؤHI �1 ينشد 
 �xبكل جنا Hبدعة، �هؤال. >�لكالليب< �لذين يتعّلقو �x1ما� �لجنا
�يز5حموH على با' �لميت تبّين H1 1كثرهم غير محتا2 ��َألْ�لى 
بأهل �لميت H1 يطر�5هم �1 يدعو >جمعية �لنهضة �إلسالمية< �معها 

.eلشرطة لتمسك بهم، فتساعد �لمحتا2 منهم �تعاقب �لمحتا�

�على �لصباحية ثانيًا. ��لصباحية بدعة، �من فقها. �لحنفية 
�لمتأخرين من �ستحسنها بشر� H1 يكوH فيها �لمو�سا� �لمشر�عة 
فهي  فيها  للقر�.�  >�لقّر�.<  1نفسهم   Hيسّمو من  5عو�  1ما  فقط، 
�لقر�H �4هد�. ثو�بها للميت  ممنوعة من �جوc، �1لها: H1 قر�.� 
�بن  يؤكد  مهنة  �لقر�.�  يجعل  باألجر�  يقر1  �لذ0  �لكن  جائز�، 
عابدين �حمه �هللا 1نه ال ثو�' له يهديه �H1 1خذ �ألجر� على �لقر�.� 
ال يجوx 1بد�ً. ثم H4 1كثر هؤال. يقر±�H �لقر�H بأنغا� �لغنا.، مع 
��لتدّبر   Vلخشو� مع   Hيكو  H1 بشر�   Vمشر�  Hبالقر� �لتغني   H1
�فهم �لمعاني ��لبعد عن �لتشّبه بالمغنين في 1نغامهم. ثم H4 على 
�لسامع للقر�H1 H يستمع �ينصت �يتفهم �لمعاني، ��لمشاَهد في 
�لصباحياH1 n �لقا�y يقر1 ��لناa معرضوH عنه يستقبلوH �لقا�5 

!H(�لسكاير) في مجلس �لقر� Hلذ�هب �يدخنو� Hيشيعو�

�لنسا. ممنوعة شرعًا، نص على  يعملها  �لتي  �>�لعصرية< 
�>�لسنوية<،  �>�أل�بعين<  >�لخميس<  �مثلها  �لفقها..  Iلك 
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في  �سالة  �لحاشية  عابدين صاحب  �البن  ممنوعة شرعًا.  كلها 
بطالH �لوصية بذلك كله �سمها >شفا. �لعليل في بطالH �لوصية 
بالختماn ��لتهاليل< عليها تقا�يظ فقها. عصرc �منهم فقيه مصر 

.�يومئذ �لطحطا�0 �لمشهو
موسر�  �مر�1  �1عر�  �فعه. � �لقبر  لبنا.  �لوصية   Hتكو  �1
1نفقت عشر� �ال� على قبر �xجها جعلته من �لرخا� �لمنقو� 
 .xفعها ال يجو�� ���لمزخر�. مع H1 بنا. �لقبو� بالجص ��لحجا
�ما يفعله بعض �لناa من �قتطاV قطعة من �لمقابر �4قامة مدفن 
 H�1ًال: أل ،cمن �جو Vفيها �1 بنا. جامع على قبر �لميت ممنو
بنا. �لجامع على �لقبر ال يجوx. ثانيًا: ألH �أل�´ ليست لمن يبني 
 cبنا. هذ xكلهم، ��لثالث: 1نه لو جا aعليها بل هي �قف للنا
 ،eبنا±ها هنا 4ضاعة للما Hمغصوبة لكا ´��لجو�مع �لم تكن �أل
�4ضاعة �لماe ممنوعة شرعًا، Iلك ألH َمن يريد �لصال� ال يذهب 
4لى �سط مقبر� �لبا' �لصغير مثًال ليصلي، فال تكوH 4ّال مساجد 

معطَّلة ال تقا� فيها جماعة �ال تعمر بعبا�5 �ال Iكر.
��جعو�   �1 �لمفتي  ��سألو�  كله صحيح،  قلته  �لذ0  �هذ� 
�بن عابدين H4 لم تصّدقو� �1 جا.كم من يقوe لكم غير  حاشية 

Iلك.
*   *   *

�لتي  �الجتماعية   nسا���لد حلقة  5مشق  في  كانت  �لّما 
سنين  من  �لمتحد�  �ألمم  بإشر��  �لعربية   eلد�� عقدتها جامعة 
لبحث �لتأمين �الجتماعي، كنت في �فد سو�يا، ثم �نُتخبُت فيها 
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1حد �لثالثة �لذين ُسّمو� لّلجنة �لعليا، لجنة �لصياغة، �قد قدمت 
4ليها بحثًا موضوعه �لوصايا �1نها مصد� كبير من مصا5� �لتأمين 

�الجتماعي لو 1ُحسن �ستغاللها ��ضعت موضعها.

ثم لّما ُ�ضع قانوH �ألحو�e �لشخصية �لمعموe به �آلH في 
فيه ما�5 صريحة  1َعّد مشر�عه) ُ�ضَعْت  �لذ0  1نا  �لبال5 (�كنت 

باعتبا� كل �صية بمعصية �1 بأمر ينافي مقصد �لشا�V باطلة.

�كالمي �آلH لمن يثق بي من �لمستمعين، 1نصحهم �1ُبّين 
.Çسمعو� مني فالحمد هللا، �4ّال فما علّي 4ّال �لبال Hلهم، فإ

H4 �لمر. ال يوصي بوصية 4ّال �بتغا. ثو�' �هللا، فيجب عليه 
H1 يعر� ما يرضي �هللا قبل H1 يوصي.

�ية ضعفا. �كاH مالك ّI لك Hكا Hتنظر �1ًال: فإ Hلك بأI�
قليًال ال يكفيهم هم، فاألحسن H1 تتر� �لماe لهم �ال تكتبه لزيد 
 .aلنا� Hيتك يحتاجو�I Vَ�1 لعمر� �1 لمسجد �1 مستشفى �تَد
�1نا 1عر� �جًال فقير�ً متكسبًا من عمله تر� ثال� �xجاn �عشر�ً 
من �لولد ��1صى بثلث ماله للخير، فجا. �لوصي فجّرV �أل�ال5 
 �Iفلم يعلم 4ّال �هللا ما ،eلعلقم �عّذبهم في �لمحاكم �1خذ �لما�

صنع به، ��1ال5 �لميت يحتاجوH 4لى ُعشرc ليعيشو� به.

��I4 كنت موسر�ً �1حببت H1 تجعل من مالك قسطًا للخير 
�لدنيا ��آلخر�. �ما  لك في  يديك، يكن Iلك خير�ً  بين  فقّدمه 
تعطيه في حياتك �1نت صحيح شحيح تخا� �لفقر �ترجو �لغنى 

(كما جا. في �لحديث) 1فضل مما توصي به.



١٦٦

به  توصي   H1  n5�1� حياتك  في  تنفقه   H1 تحب  لم   �I4�
�لخير �فيما   cتجعلها في �جو H1 لوصية مطلوبة على� فحسن، 
�لتجهيز   Hيكو H1 �لعلما.. فاجعل �صيتك  باتفا%  هو طاعة �بّر 
تنظر -بعد-   H1� ،لشرعي� �لوجه  4لى Iلك على  ��لتكفين �ما 
فإ�I كاH في 1قربائك محتا2 فاكتب له شيئًا معينًا باسمه، ��ألقربا. 
�1لى بالمعر��، �ال يقبل �هللا َصَدقة عبد �في قر�بته محا�يج. 
فإ�I فرغت من 1قربائك فلمن يلوI بك من جير�نك �لمن له حق 
عليك، �I4 كاH فقير�ً محتاجًا. فإH فضل شي. فاجعله عند من هو 
مستحق له. هذ� بعد H1 توصي بشي. لمن يحّج عنك H4 لم تكن 

حججت �لحجة �لو�جبة، �ما بقي جعلته للفقر�. �لمحتاجين.
�قد صا� عندنا �آلH -بحمد �هللا- جمعياn للبر ��لخير 1مينة 
موثو% بها. �قد حّدثتكم عن جمعية �لنهضة �إلسالمية في حما�، 
�الجتماعية،   nلخدما�� �لبر  �في حمص جمعية  5مشق،  �في 
مستشفى  �لها  للعجز�   ��5 �لها  سنين  عشر  من  مؤسسة  �هي 
مجاني �لها �5� للمكفوفين لتعليمهم �تربيتهم، �قد نّقت حمصًا 
�ليو� سائًال. �في 5مشق  �لسائلين ��لشّحاIين فال تلقى فيها  من 
جمعياn كثير� لها �تحا5 عا� تشمل 1حيا. �لبلد كلها. �1نا 1علن 
للماليين �لتي تسمعني H1 هذc �لجمعياn موضع ثقة، �هي تعالج 
�لمرضى �تسعف �لفقر�. �تعّلم �لطّال'، �تقو� بكل 1نو�V �لبّر، 

فمن 1��H1 5 يوصي بشي. للخير فليسّلمه 4لى ��حد� منها.
حسن  على   Rتحر  H1 �لوصية  في  كله  �ألمر   a1��
�ختيا� �لوصي، �1ّال تغتّر بالز0 ��لكال� بل تعتمد على �لتجربة 
�لصالحين  بز0   Hيتزّيو كثيرين   aلنا� في   Hأل  ،���الختبا
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 aلبا Hلمصلحين �هم من �لمفسدين �لعاصين، ��خرين يلبسو�
�لدنيا   Hيأكلو �لذين  �لدّجالين  �لَجَهلة  �لعاملين �هم من  �لعلما. 

بالدين.
�الجتماعية   ��ألمو من  �لوصايا  1مر   H4  :Hلسامعو� 1يها  يا 
 eألمو�� cضعنا هذ�� Vلشر� بها سبيل  �تبعنا   �I4 �لخطير�، �4ننا 
شرعًا،  �لممنوعة   Vلبد� على  منها  شيئًا  ننفق  �لم  مو�ضعها  في 
ال على �آلa ��ألكاليل �ال على �لدعو�n ��لوالئم �لتي ُيدعى 
 nلعصريا�� nلصباحيا� �لفقر�.، �ال على  4ليها �ألغنيا. �ُيطر5 
�لخميس ��أل�بعين ��لسنوية...  ��لختماn ��لتهاليل، �ال على 

.pمنها با' عظيم من 1بو�' �إلصال Hكا
.cضا��1سأe �هللا H1 يوفقنا جميعًا 4لى ما فيه 

*   *   *
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نسا±نا �نسا. �إلفرنج

ُنشرn سنة ١٩٥٩

جا.ني في �لبريد كتا' من سيد� فاضلة، لم تصّرp باسمها 
�لكن 1سلوبها نمَّ على فضلها �51بها، شكت فيه 1شيا. ��قترحت 
1شيا.، �كاH مما جا. في كالمها قولها: "��نظر 4لى ضيق �لحيا� 
 cلغربية، �قيد هذ� �لمر�1  �لعربية �سعة حيا�  �لمر�1  �لتي تحياها 

�حرية تلك".
 H1 على  �عزمت  فيها،   nفكر�  ���لعبا  cهذ عند  فوقفت 
1ني   nكرI 4ليه، ثم فيما Iهبت  لها خطأها  4ليها أل�ّضح  1كتب 
ال 1عر� �سمها �ال عنو�نها. فقلت: 1جعُل جو�بها موضوV هذ� 

.eلمقا�
H4 ما ظنته هذc �لسيد� يظنه كثير من �لسيد�n، �ال يعترفن 
I H1لك ظن �تخمين بل يرينه يقينًا �فو% �ليقين؛ �1صد% جو�' 
على هذ� �1خصرc لفظًا �1عمقه معنى، ما 1جابت به تلك �لسيدُ� 

.��ألميركية �ألستاIَ �لشيخ بهجة �لبيطا
حدثني �ألستاI 1نه كاH يتكلم عن �لمر�1 �لمسلمة في 4حد� 
 ،eلما� Hفي شؤ� eلها �الستقال H1 محاضر�ته في 1ميركا �يذكر
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ال �الية عليها في مالها لز�جها �ال ألبيها، �1نها H4 كانت معسر� 
فأ0ُّ   °1  �1 لها 1'  لم يكن   Hفإ �1 1خوها،  1بوها  بنفقتها  ُكلِّف 
 cهذ H1� ،بن عم عمها� Hحد من 1قربائها �لذين يرثونها �لو كا��
�لنفقة تستمر 4لى H1 تتز�2 �1 يكوH لها ماe، �1نها H4 تز�جت 
كلف �xجها بنفقتها �لو كانت تملك مليونًا �كاH عامًال ال يملك 
شيئًا... 4لى غير Iلك مما نعرفه نحن �يجهلونه هم عنا. فقامت 
سيد� 1ميركية من �أل5يباn �لمشهو��n فقالت: "�I4 كانت �لمر�1 

عندكم كما تقوe فخذ�ني 1عيش عندكم ستة 1شهر ثم �قتلوني".
حالها  له  فشرحت  حالها؛  عن   eسأ� مقالها  من  �عجب 
�حاe �لبناn هنا�، فإ�I �لمر�1 �ألميركية تبد� حر� �هي مقيد�، 
�لتو�فه �يحقر�نها  في  يعظّمونها  4نهم  مهانة.  �ُتر� معز�x �هي 
 ،���لسيا من   eلنز�� عند  بيدها   Hيمسكو  .��ألمو  nفي جسيما
�بما قامو� لها في �لتر�� � ،���يقدمونها قبلهم عند �لدخوe للزيا
لتقعد �1 فسحو� لها في �لطريق لتمر، �لكنهم -في مقابلة Iلك- 

يسيئوH 4ليها 4سا.�n ال تحتمل.
�I4 بلغت �لبنت هنا� سن �لرشد قبض 1بوها يدc عنها �سد 
با' �5�c في �جهها، �قاe لها: �Iهبي فتكّسبي �كلي، فال شي. 
�لحيا�  غمر�  تخو´  �لمسكينة  فتذهب  �ليو�.  بعد  عند0  لك 
ها �1 بجسدها، �ال يسألوH هل  �حدها، ال يبالوH 1عاشت بجدِّ
�حدها،  1ميركا  في  هذ�  �ليس  بثدييها.   �1 بيديها  خبزها  1كلت 
بل هو شأH �لقو� في 5يا�هم كلها. حدثنا 1ستاIنا �لدكتو� يحيى 
�لشماV من ثال� �ثالثين سنة (4ثر عو5ته من 5��سته في با�يز) 
1نه Iهب 4لى منزe 1سر� 5لوc عليها ليستأجر غرفة لديها، فقابل 
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 eجة منها في عينيها 1ثر �لدمع، فسأ��هو �5خل 4لى �لد�� بنتًا خا
H1 ما لها؟ قالو� له: هذc بنتنا، �لكنها �نفصلت عنا لتعيش �حدها. 
قاe: 4نها تبكي. قالو�: لقد جا.n تستأجر غرفة عندنا فلم نؤجرها. 
قاe: �لَِمه؟ قالو�: ألنها 5فعت 1جر� لها عشرين فرنكًا، �غيرها 

يدفع ثالثين!
��I4 شككِت في هذc �لقصة (�من حقك �لشك فيها؛ ألنها 
-بالنسبة 4ليك �لكل عربي- شي. يكا5 يدخل في با' �لمستحيل)، 
�I4 شككت فيها فاسألي �لدكتو� يؤكد لك 1نه ��ها �سمعها. �لقد 
قص علينا 4خو�ننا �لذين Iهبو� 4لى �1�با �1ميركا �خالطو� 1هلها 

كثير�ً من 1مثالها.
 cنر� ما   eتبذ  n��لمر�1 هنا� �Iلت حتى صا �بُتِذلت  لقد 
نحن 1عّز شي. عليها، �هو �لعر´، في سبيل ما نر�c 1هوH شي. 

علينا، �هو �لخبز!
فرضت  �لتي  �لفتا�  عن  �لحكيم  توفيق  كتبه  ما   nِ1قر 1ما 
نفسها عليه �ساكنته في �لد�� �عاشرته معاشر� �ألهل(١)، ال تريد 
من Iلك 4ّال H1 تجد سقفًا يكنُّها �مائد� تشبعها، ثم كيف مّلها 

فطر5ها؟
 eلفاسق عندنا، �لفاسق يا سيدتي، يتبع هو �لمر�1 �يبذ� H4
لها �لغالي ��لثمين، ألنه ال يجدها 4ّال بمشقة �ال يصل 4ليها 4ّال 

بنصب.
______________________

ُبليتم باملعاصي فاستتر��، �4عالH �ملعصية معصية 1كÈ منها،   �I4 (١)
.aمن �لنا Hهللا �ال يستحيو� Hلكن هؤال. �لكتا' ال يّتقو�
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�ستترn �لمر�1 �لشرقية فعّزn، �تمّنعت فطُلبت، �ُعرضت 
.Hكل شي. معر�´ مها Hلغربية فهانت أل�

 �1 �لكف  �لمر�1  من  له  بد�   �I4  eأل�� �لعربي  �لشاعر   Hكا
�1سه، �ثا�n نفسه، ��متأل بالحب جنانه ��نطلق  ��لمعصم �5
بالشعر لسانه؛ Iلك ألنها كانت مستتر� مخبَّأ�. 1ما �لمر�1 �لغربية 
فإH �لرجل ير� على �لساحل 1عالها �51ناها، فينظر 4لى ساقها فال 
 �يثير في نفسه معنى �ال يحر� منه عاطفة �ال ير� فيه حيا�. صا

سا% �لمر�1 �ِ�جل �لكرسي �خشبة �لبا' سو�.!
�5ئم  �لز��2 �با�  �لز��2.  �من هنا كسدn عندهم سو% 
�لغريز�؛ هذ� هو   cهذ .���4 4لى  ليصل   ً���لرجل مختا به  يرتبط 
 H1 يستطيع Hكا �I4 يربط نفسه   �Iلز��2. فلما� 4لى   eلد�فع �أل��

ير�يها �هو طليق(١)؟
لقد فقدn �لمر�1 �لغربية �لز�2، ففقدn �لمعيل، فاقتحمت 
في  �تشتغل  �لمصنع،  في  تعمل   n�فصا لتعيش؛  عمل  كل 
في   �1� من  خّبرنا  �قد   !��ألقذ� من  �لطريق  �تكنس  �لحقل، 
يريد  لمن  ينظفنها  �لعامة  �لمر�حيض  في   nموظفا  nلبنا� �1�با 
لها  تتخذ  �لنسا. من تعمل في صبغ �ألحذية  �لدخوe(٢)... �من 

______________________
(١) �من 1مثا§م: >�I4 �ستطعت شر�. �للنب فِلَم تشتر0 �لبقر� كلها؟<، 
�حلكيم  توفيق  هذ�  بالز��2.   Hيسخر� كّتابنا  من  مقّلد�هم   ��صا
À يكِفِه H1 عا� بال 2��x حÁ 1لف 1فجر قصة قر1ִדا هي >�لربا� 

�ملقدa<، جز�c �هللا شرË �قّلل فينا 1مثاله.
(٢) �قد �1يت Iلك سنة ١٩٧٠ �سنة ١٩٧٦.
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صند�قًا �تبقى �ليو� كله على 1�صفة �لشو��V، �منهن من تحمل 
في يدها كتابها تستعد بمطالعته المتحانها، فإ�I �قف عليها �جل 
مد حذ�.c 4لى �جهها فانحنت عليه ��شتغلت به! هذc هي منزلة 
�لمر�1 في 5يا� �لقو�، على حين H1 �لمر�1 �لشرقية تبقى �5ئمًا في 

بيتها، يكد �لرجل �يشقى ليطعمها �يكسوها.
�لرجل �توسل  �لز��2 طلبها  �لمر�1 عندنا سن  بلغت   �I4�
لها  حقًا   Hفيكو 4ليها  هو  يدفعه  �لمهر،  �لكبير�:  بالعطية  4ليها 
شي.  في  �لتصر�  ألحد  �ليس  1خيها،  �ال  ألبيها  ال  �حدها 
�لرجل، فتسقط   .���لغربية تركض هي � بإIنها. ��لمر�1  4ّال  منه 
خمسين سقطة قبل H1 تصل 4ليه، ��بما سقطت سقطة كاH فيها 
Iهابها �هالكها. ثم Hْ4 �جدته لم يتز�جها حتى تتوسل هي 4ليه 
بالمبلغ �لكبير، حتى تدفع هي له �لمهر، ثم يكوH له �إلشر�� 
على مالها يشا�كها في �لتصر� فيه. ��لمر�1 عندنا لها �حدها حق 

�لتصر� في مالها.
تقولين: كاH هذ� من xماH، �قد كسدn عندنا سو% �لز��2 

�كثرn عندنا �لعو�نس. �هذ� صحيح، �لكن لَِم كاH؟
كاH ألّنا قلدنا �إلفرنج فيما يشكوH هم منه �يتمّنوH �لبعد 
 Hلقر�  eخال- نفوسنا  في  �ضعو�  �لمستعمرين   Hأل  Hكا عنه. 
�لماضي �لذ0 كنا فيه نائمين �كنا غافلين- 1نهم 1�قى منا �قيًا �1كثر 

تقدمًا، �H1 ما يفعلونه هو �لصو�'، فقلدناهم في كل شي..
�لكن هل يحتمل طبعنا �لعربي هذ� �لتقليد كله؟

4نهم ���51  �لناa على �ألعر�´، حتى  1ْغيَر  �لعر'   Hكا
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�لبناn خو� �لعا�. فهل يتمالك �لعربي نفسه H1 يكوH في حفلة 
يريه   Hبأ بما�I؟ ال  له  "�سمح لي". يسمح  له:   eيقو فيأتي �جل 
يأخذ   Hبأ له  يسمح  بل  5خينته،  له  يشعل  بكبريت  �ال  ساعته، 
منه �xجته ير�قصها، ليضم صد�ها 4لى صد�c �يدني �جهها من 

�جهه �ساقها من ساقه!
ليس في �لدنيا عربي يرضى بهذ�، �ال يرضى به مسلم، �ال 
يكا5 يرضى به �جل صا5% �لرجولة. بل 4نه ال يرضى بمثله من 

�لحيو�ناn 4ّال �لخنزير!
هذc حاe نسا. �لغر'، فهل نسا. �لغر' �ليو� في خير حتى 

نبتغي مثل �لذ0 عندهن لنسائنا؟
 .��لبيطا بهجة  للشيخ  �ألميركية  �لمر�1  قالت  ما  لقد عرفتم 
�لو نطقت كل 1لمانية �كل فرنسية لقالت هذ�. 4نكم تنقموH من 
 .nتعد5 �لز�جا� ،eنصف مير�� �لرجا nشريعتنا 1نها تعطي �لبنا
 H1� نصف مير�� �لرجل Hيأخذ H1 فاسألو� نسا. 1ميركا: 1ما يقبلن
 cباإلنفا% عليهن؟ سلو� نسا. 1لمانيا بعد هذ cيكلَّف �لرجل �حد
�لحر': 1ما يتمنين H1 يكوH لكل َعشر منهن 2�x، يعدe بينهن 

�ينفق عليهن؟
�بم تعاَلج مشكلة xيا�5 �لنسا. في 1لمانيا �1مثالها 4ّال بهذ�؟ 
يجتمع   H1 توجب  عليها   aلنا� �هللا  طبع  �لتي  �لطبيعة  كانت   �I4
�جًال �مئة  Hما من �جتماعهما بد، �لم يكن 4ّال خمسو ،Hلنوعا�
 c1َ�ليست هذ �مر1تين �جل؟  H1 يكوH لكل  4ّال  ثمة  �مر�1، فهل 
فطر� �هللا في 1نو�V �لحيو�H كلها؟ كم نسبة �لذكو� 4لى �إلنا� في 
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�لنحل �في �لدجا2؟ 1َ�ال يتخذ �لز�2 �لغربي 1�بعًا �1 1كثر من 
1�بع، �لكن بالحر��؟

بها حليلة   H4بليس �ال ترضو بعقد  بالثانية خليلة   H1ترضو
بعقد �هللا؟!

*   *   *
ال يا سيدتي، ال تظني H1 نسا. �لغر' 1سعد عيشًا �1 1عز �1 

1كر�، ال ��هللا، ليس في �لدنيا 1عّز �ال 1كر� من نسائنا.
��لمر�1  لصديقة،  �ال  لخليلة  ال  المر1ته  عندنا  �لز�2   H4
لغيرc �ال  تتكشف  له �حدc، ال  لرفيق،  لعاشق �ال  لز�جها ال 

يّطلع عليها سو�c. فهل هذ� هو عيبها عند هؤال. �لمقلدين؟
هل يريد 1حدهم H1 تكوH �مر1ته له �لغيرc؟

هل يغضب H4 ُتر� له صحنه ليأكل منه �حدc، �ال يرضى 
حتى يأكل بصحن تقع فيه كل �أليد0؟

 ���لنو شر�ً  ��لخير   ،ً��عا ��لعفا�  عيبًا  �لطهر   H1يكو
ظالمًا؟

عد�نا،   Hبعيو نظر�ً  حسبنا  غيرنا،   a�±بر تفكير�ً  حسبنا 
عربيتنا  4لى  1نفسنا،  4لى  �لنعد  �لقر�5  كتقليد  تقليد�ً  حسبنا 

�4سالمنا، 4لى طهرنا �عفافنا.
لنا  فما   ،eلرجا� لهن  �شا.  شئن  ما  �لغر'  نسا.  ليصنع 
�هللا،  �يريد  لهن  نحن  نريد  كما  نسا±نا  �ليكن  �لغر'؟  �لنسا. 
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لنكوH لهن �حدهن، نقنع بهن �ال ننظر 4لى غيرهّن.
ليس في �لدنيا نسا. خير�ً من نسائنا ما تمسكن بحجابهن، 
�حافظن على ��5بهن، �تقيدH بأخال% �لعر' �1حكا� �إلسال�، 
�1سما.  عائشة  1خر2  �لذ0  �لفاضل  �لمجتمع  Iلك  �1عر�� 
 ،nلفضليا�  nلمربيا� من   nمئا� ��بعة � �خولة  ��لخنسا. 
 Hلالئي �لد� nلصّينا� nلدّينا�  nألمها�� ،nأل5يبا� nلعالما��
 Hفرسا �لميا5ين، �كانو� هم   Hفرسا كانو�  �لذين   eلرجا� �1لئك 
�لمنابر، �كانو� هم 1بطاe �لفكر، �كانو� هم ملو� �لماe، �كانو� 

سا�5 �لدنيا، �كنتن 1نتن 1مهاn �1لئك �لسا�5.
*   *   *
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صناعة >�لَمْشَيَخة<

نشرn سنة ١٩٥٩

لقيني 1مس �ثناH من �ألصدقا.، فالمني 1حدهما على 1ني 
1كشف �1سي �1حلق لحيتي، �قاe �آلخر ماxحًا: 5عه، حاجتنا(١) 

من >�لمشيخة<؛ �بَق كما 1نت يا �جل.
 ��I �ما  �لفصل.  هذ�  جو�بهما  نفسي: سأجعل  في  فقلت 
بل ألH هذ�  نفسي،  بالحديث عن   aلنا� 1شغل   H1 1حب  ألني 
 Hيجب بيا� eعليه �لجد ��لموضوV مما تخو´ فيه �أللسنة �يد�

�جه �لحق فيه.
*   *   *

�لفعل  بين  نفسي  على  1جمع  ما  ��هللا  فال  �للحية  حلق  1ما 
�لسي. ��لقوe �لسي.، �ال 1كتم �لحق ألني مخالفه، �ال 1كذ' 
على �هللا �ال على �لناa. �1نا 1قر على نفسي 1ني مخطئ في هذ�، 
�لقد حا�لت مر���ً V51 H1 هذ� �لخطأ �لكن غلبتني شهو� �لنفس 
�قو� �لعا�5، �1نا 1سأe �هللا H1 يعينني على نفسي حتى 1طلقها(٢)، 

______________________
(١) من �لعامي �لفصيح؛ 01 1خذنا حاجتنا.

(٢) �قد 1عان�، فله �حلمد.
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فاسألو� �هللا Iلك لي فإH 5عا. �لمؤمن للمؤمن بظهر �لغيب ال ُيَر5ّ 
H4 شا. �هللا.

�1ما كشف �لرa1 فما فيه كبير 1مر، �H4 كاH �لستر 1حسن. 
�لقد كاH عامة �لعلما. في �ألندلس على كشف �لرa1، �كانت 
1مر  من  يكن  �مهما  �لمناصب.  1�با' � للقضا�  عندهم  �لعمامة 
�لتي  بالعمامة  فما هي   ��آلثا بعض  بذكرها   n5��لتي � �لعمامة 
نعرفها في بال5 �لشا�، �ال كاH عليها 1مر �لسلف. �ما كاH يعر� 
 ‘ eلرسو� Hيًا خاصًا للعلما. �ال للر±سا.، �لقد كاx لسلف�
�هتمامًا؛ لذلك  يوليه  باًال �ال  يلقي لذلك  �تفق له، ال  يلبس ما 
تعّدn5 1لو�H عمامته �1شكاe ثيابه. �ما كاH يمتاx من 1حد من 
يدخل مجلسه،  �ألعر�بي   Hكا بلبسة �ال جلسة، حتى  1صحابه 
فيقوe: 1يكم محمد؟ �كاH �لمستقبلوH يو� �لهجر� يسلموH على 
1بي بكر يحسبونه �سوe �هللا ‘، حتى مالت �لشمس فأصابته فقا� 

1بو بكر يظلله بر�5ئه(١) فعرفوc من َثّمة.
�ما لهذ� كتبت هذ� �لموضوV، �ما 1�يد H1 �51فع عن نفسي 
1�5ّ على �لصديق �لذ0 �نتقدني، بل ألتكلم في هذc >�لمشيخة< �
�لتي 1��5 �لصديق �لذ�'ُّ عني H1 يبرئني منها. هذc >�لمشيخة< �لتي 
صا�n على 1لسنة كثير من �لناa نبز�ً ينبز�H به كل متدين �كل 
لالنتقاR �سببًا لرفض كل   ً��محافظ على �لسنة، �صا�n مد�
موعظة ��إلعر�´ عن كل نصيحة؛ فإH �عظت غافًال �1 نصحت 
َعَلمًا على طبقة   n�"ِعْفنا(٢) بال مشيخة"! �صا قاe لك:  حائر�ً 

______________________
(١) �ما يقوله �لقّو�لوH من 1نه >�ملظلَّل بالغما�< ليس بصحيح.

.(Êقريب من هذ� �ملع Êمبع) (٢) �لكلمة عربية
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من �لناa تأخذ من �لناa �ال تعطيهم، �تستجيب لدعو�تهم �ال 
تدعوهم، �تقوe لهم �ال تسمع منهم! �سمة لمن هو غريب عن 
عا�5تهم �مو�ضعاتهم، صا�� في �عظهم، شديد في نصحهم، 
بـ>�لنحو0<  يتكلم   ،01�على كال� �ال جد�ًال في   ً�5�يقبل  ال 
�يتأخر عن �لموعد... �ما هو من هذc �لصفاn بسبيل �ما �لقّر�. 

1عر� به مني.
فمن 1ين جا.n هذc �لمشيخة �لتي نّفرn �لناa من �لدين 

�1بعدتهم عنه؟
في  �ليس  يعرفها،  يكن  فلم  لإلسال�   eأل��  ��لصد 1ما 
 eجا�< �غيرهم  �لدين<   eجا�< �حدهم  هم   eجا� �إلسال� 
 ،pلدنيا<، �لكن في �إلسال� علما. �جهال.. �با' �لعلم مفتو�
فكل من تعلم 1حكا� �لدين �عمل بما علمه منها كاH هو �لمرجع 
فيه؛ لذلك صا� عكرمة �نافع �1مثالهم من �لعبيد، صا��� سا�5 
لّما علمو� �عملو� بما علمو�I4� .c عرضت  �ألحر�� �1ساتذتهم 
�لمجتهدين،  ��ألئمة  ��لتابعين  �لصحابة  �أل�لين،  �لعلما.  سير 
ال تجد فيهم من �تخذ لنفسه هذc >�لمشيخة< �ال عرفها؛ 4نها لم 
ُتعر� 4ال في قر�H �النحطا�، بذ�� تسّربت 4لينا (4لى �لصوفية) 
ثم  غصونها،  �بسقت  جذ��ها  �سخت  ثم  �هنا�،  هنا  من 
ُقّر�n قو�عدها �ُجعلت 4حد� �لشعائر �لصوفية، فأ�جبو� على 
>�لمريد< �لطاعة �لعميا. لشيخه �Hْ1 يكوH بين يديه كالميت بين 
 !Hلشيطا� له شيخ فشيخه  لم يكن  H4 من  �لغاسل، �قالو�  يد0 
�منعو� �لمريد H1 يحضر على غير شيخه �1 يستمع منه، �حّرمو� 
 cيعصيه �لو 1مر H1 �1 ً�1 منه منكر�ً ظاهر��عليه H1 ينكر عليه �لو 
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بما يخالف �لشرV. �قاسو� Iلك قياسًا فاسد�ً على قصة �لخضر 
�موسى، مع H1 �لخضر ما عمل 4ّال بوحي {�ما فعلُتُه عن 1مر0} 
ليس حجة  ��لشيخ  �لشيخ،  �لشيخ �غير  �لشرV حجة على   H1�

على �لشرV، �4نكا� �لمنكر ��جب �لو �قع من �لشيخ.
يحمل   H1 �لعلما.  من   Hيكو  H1  5��1  �I4 �لرجل  على   Hكا
َكب في �لمجالس، �يحيي �لليالي  مشقاn �لرحالn، �يثني �لرُّ
في �لمطالعة، �ينفق �لسنين في �لطلب... فهاH �ألمر حتى �قتصر 
�V من �لشا� �ُجّبة عريضة �سبحة طويلة، �لو لم I1 على عشر�
يكن تحت �لعمامة 4ّال �a1 فا�Ç من �لعلم، �لو لم يكن في �لجّبة 
4ّال جسد يترّبى بالحر��! فلما ��1 �لعو�� Iلك، �1بصر�� ناسًا لهم 
 Hو �لسفها.، ���1هم يصفُّ  eلجهال. �1عما�  ��لعلما. �1فكا  0x
�ألقد�� في �لمساجد �يا. �يحركوH �أللسنة بالتسبيح ظاهر�ً، لم 
يعرفو� H1 هؤال. 51عيا. في �لعلم �H1 �إلسال� ينكرهم �يأباهم، 
بل حسبو� 1نهم هم �لعلما. �1نهم هم �لصلحا.، ��تخذ�هم �سيلة 

.p4لى �لطعن في �لعلم ��لصال
1�5تم H1 تعرفو� مبلغ 4يذ�. هؤال. �لقو� لإلسال� فإني  �I4�
 Hكا�1 �ليو� �كنًا من  ير�نه  قّصة �جل  مثًال ��حد�ً:  لكم  1سو% 
�لتربية �هو من 1�كاH �لضالe، يكرc �لدين �1هله �يبعد �لطال' 
كالمًا  I1نه  4لى  فمي  من  هذ�  في  كّلمته  �عنهم.  عنه   Vستطا� ما 
 H1 من حجته Hطويًال في مجلس حافل جمعني به في مصر، فكا
شيخًا من هؤال. �لمشايخ (�ال 1قوe �لعلما.) كاH معلَم �لدين في 
تعّلم فيها، �كاH من �صفه، �كاH من  �لتي  �لمد�سة �البتد�ئية 

حديثه، �كاH من سيرته ما نّفرc من �لدين �كّرهه 4ليه.
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يقينًا   n55x� له، �لكني  قاe �ال سكتُّ  ما  1قّرc على  �لم 
بيني �بين نفسي بأH من �لو�جب H1 نقضي على هذc �لصناعة �لتي 
�سمها >�لمشيخة<(١)، �H1 ُنفهم �لناH1 a هذc �لمظاهر ال قيمة لها 
H4 لم يكن معها علم صحيح �تقو� حقيقية، �1نها ليست شرطًا 
للعلم �ال للتقو� �ال َتالxَ� بينها �بينهما، فُرّ' عالِم ليس بذ0 
عمامة �ال جّبة، �ُ�ّ' جاهل مخاV5 �هو صاحب عمامة كالبر2 

�ُكّم جّبة كالخر2.
�H1 يكوH �لدعا� 4لى �إلسال� عالِمين باإلسال� حقًا، بعيدين 
عن �لغلظة في �لقوe �عن �لجهل بالدنيا �علومها �عا�5تها، فليس 
مستنَكَر  �للهجة  غريَب  �هللا  4لى  �لد�عي   Hيكو  H1  0��لضر� من 
بالملعقة ��لشوكة،   aلنا� �لهيئة، �ال H1 يأكل بأصابعه H4 1كل 
�ال H1 ُيقعد ضيوفه على �لطر��يح �في بيته �لكر�سي ��لمقاعد، 
�ال H1 يتشّد% �يمضغ �لكال� �يحرR على �إلخفا. ��إل5غا�، 
 :‘eيستّن سنة �لرسو H1 بل ...HIمن فو% �لمآ aيكّلم �لنا H1 ال�
يلبس كما يلبس �لناa �يأكل كما يأكل �لناa، 4ّال H1 يكوH في 
يبد1   H1� ��لنهي،  باألمر  يتلّطف   H1�  ،Vلشر� في   Vممنو Iلك 
 Hمن تصحيح �لعقيد� �تعلم �لفر�ئض �بيا ‘ eبما بد1 به �لرسو
مقتضى  �على  عقولهم   �قد على   aلنا� يخاطب   H1� �لكبائر، 
 �Iفإ ،eيؤّصل �ألصو H1 قبل Vلفر�� V1حو�لهم، �1ّال يبد1 بفر�
�جد �جًال يدخل �لمسجد �1 يؤّ� مجلس 1هل �لدين e�1 مر� �هو 
 aلكأ� Vيشر' بشماله مثًال �1 يتجر c��ال يد�0 ما �إلسال�، �
�1 ال يسمي، لم يحسن به H1 يصر° في �جهه بأنه خاَلف �لسّنة 

______________________
(١) قلت �ملشيخة، ال �لعلم �ال �لصالp، فانتبهو� ملا قلت.
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فيخجله في �لمأل. ��I4 شاهدc قد عطس �لم يحمد �هللا فال ينبغي 
�لعالم   Hيكو H1 يد�1 ينّفرc. �ال  1مر�ً  بالحمد   cيأمر  �1 يقّرعه   H1
 H1 يد�ّقة حتى يتخّر% �يتمز%، بل 1 متساهًال �ال H1 يبالغ في �لرِّ
�خصة �خصنا  Vله في �لشر Hفما كا ،Hلميز�� يكوH �لشرV هو 
به  بأخفهما عليه، �فقًا   yلمبتد� 1لزمنا   Hله حكما  Hفيه، �ما كا
�4بقا. عليه، �ما كاH منَكر�ً ظاهر�ً ال ترخيص فيه �ال �جتها5، 

1نكرناc �لو قالو� عّنا ما قالو�.
4نني 1كتب لنفي صناعة �لمشيخة �4فها� �لناH1 a �لمسألة 
ليست بالعمامة ��لجبة �لكن بالعلم ��لتقى، �H1 علينا -�I4 1مرنا 
 ‘ eنستن بسنة �لرسو H1� نجعل 1مرنا بالمعر�� H1 -بمعر��
 aلنا� eألحد: "�كتم �لحق ليقو e1قو H1 باهللا Iفي �لدعو�. �1عو
4نك لطيف"، �1 "1ْقِر� �لباطل �لذ0 تر�c ليقولو� 4نك مهذ'"، �1 

"ساير �لناa في طريق �إلثم ليقولو� 4نك �جتماعي"...
 ،cما 1حّله 1حللنا� ،c؛ ما حّرمه حّرمناVَلشر� Vَال، بل �لشر
�ما 1مر به فعلناc، �ما نهى عنه تركناc. �ما 1نكرنا هذc �لصناعة 
�لتي �ستحدثها �لناa �سّموها >�لمشيخة< 4ّال ألH �لشرV ينكرها 
�لدين  للتنفير من  يعرفها، �1نها صا�n سببًا  لم   eأل�� ���لصد

�بابًا قد 5خل منه كثير من �أل5عيا. ��لمر�ئين. 
 nكنت قد 1خطأ Hبما قلت 4ال مصلحة �إلسال�، فإ n5��ما 1
 nعلّي على صفحا c5ّير H1 باهللا من عر� �لخطأ eُفي شي. فأسأ

.eمهما �شتد في �لمقا H1نا 1سامحه من �آل� ،>Hلمسلمو�<
*   *   *
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aهذ� نذير للنا

Iُ1يعت سنة ١٩٥٦

1نا 1علم H1 1ثقل �لكال� �لحديث �لمعا5، �1نا قد تكلمت في 
هذ� �لموضوV غير مّر�، �لكني مضطر مع Iلك 4لى �لعو�5 4ليه.

فيه صاحبه  �لبريد يقص  4لّي  ��لذ0 �ضطرني كتا' حمله 
يقص  عليه)   eيد ما  �لكتا'  في  �ليس  َمن هو،   0�51 (�لست 
قصة يقطر من سطو�ها �لدمع، �ُيَشّم منها ��ئحة �لقلب �لمحتر%. 
يقوe 4نه �جل مستو� صالح، متمسك بحباe �لديانة، مقيم على 
عهد �لفضيلة، �له بنت مشت في طريق �لشر خطو� خطو� حتى 
 .��لعا حفر�  في  فسقطت   ،��ألستا �هتكت   ��ألشر� صحبت 
�لغو�ية  تسلك سبيل  فتا�  4ليها كل  تنتهي  �لتي  �لنهاية  �تلك هي 

.eلضال��
�يقوH4 e سبب Iلك كله �لمد�سة �1ًال، ��لجامعة ثانيًا، 
�يلعن �لمد��a �لتي علمت �لبناn �الختال� ��لقعو5 4لى جنب 
 ،��لرجاe، �مبا5لتهم �ألحا5يث، �ما يجر 4ليه �لحديث من 1ضر�

�يلعن �لمجتمع �لذ0 1فسدهن... 4لى �خر ما جا. في �لكتا'.
*   *   *
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 فكتبت 4ليه 1قوe له: 1نا 1عر� 1نك متألم مصا'، �لكن 
ما�I 1صنع لك �آلH؟ �هّال كتبت 4لّي �في �لصد� Iَما.(١) يتر55؟ 
في  �لسيل  �طغى   ،��لد� في   ��لنا شّبت  بعدما   Hآل� 1عمل   �Iما
�لليل، ��حتر% ما �حتر% �1 �5�1 به �لغر%؟ ما�I يصنع �لطبيب 
H4 5ُعي بعدما ماn �لمريض �1 كا5؟ هّال 5عوَته ��لمر´ في �1له 
��ألمل في �لشفا. قو0؟ ال يا 1خي؛ لست 1ملك لك 4ال �لعز�. 

�H1 1سأe �هللا لك �لصبر على �لبال..
على 1ني H4 عجزn عن 4سعافك فلست 1عجز عن 4سعا� 
غير� مّمن لم تؤe به -بعد- �لحاe 4لى هذ� �لمآe. �لوال �لحيا. 
من H1 1كوH مع �لدهر عليك �x1 H1يد� 1لمًا على 1لمك لقلت 
لك H4 �ألمر منك 1نت، منَك يا 1يها �أل' �منِك يا 1يتها �أل�، 
�Hّ4 �1لى �لناa بما سقَت من �للعناn (لو كاH يجوx �للعن) 1نتما 

.Hالثنا�
عنهما  يلهيك  ال  �بنتك،  بيتك  على  تشر�  كنت  لو 
�لسهر�n ��لقهو�n، �لو كنِت  �للهو ��لكسل، �ال  �لعمل �ال 
 nلخّياطا� عنهما  تشغلك  ال  �بنتك،  بيتك  على  تشرفين  1نِت 
�لبنت  تدعي  لم  �لو   ،n����لزيا  nالستقباال��  ،nلمزينا��

.Hلذ0 كا� Hلما كا ،nلمربيا�� nللخا5ما
فاأل'  �لمجتمع؛   c1نّز �ال  �لمد�سة   y1بّر ال  1ني  على 
مسؤ�e، ��لمعلم مسؤ�e، ��لصحفي مسؤ�e، �َمن بيدc �ألمر 
مسؤ�e. كلهم مسؤ�e، �لعل �خرهم سؤ�ًال �1قلهم تبعة �لبنت 

______________________
ما. (بفتح �لذ�e): بقية �لر�ª p �حليو�H �ملذبوp (¦اهد.) (١) �لذَّ
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��لفسا5  �لفسو%  ننكر  1ننا  �لذ0 فسد. على  ��لولد  �لتي فسقت 
.eعلى كل حا

لقد �ضع �هللا هذc �لغريز� في �لنفس ��سم لها طريقًا تمشي 
فيه  �َ�َضع  له،  1ُِعد  �لذ0   cمجر� في  �لسيل  ما.  يمشي  كما  فيه 
من �لسد�5 ما يمنعه H1 يطغى عليه �يخر2 عنه كما يخر2 �لنهر 

-1حيانًا- فيغر% �لحقل �يهلك �لحر� ��لنسل.
فالبغا.   Hلطغيا� �1ما  �لز��2،  فهو  �لطبيعي  �لمجر�  1ما 
��لفسا5. فجئنا نحن فخالفنا فطر� �هللا؛ فسد5نا �لمجر� �لطبيعي 
فيدمر  يشا.،  كما  ينطلق   cتركنا� ��لحد�5  �لسد�5  عنه  �x1حنا 
 Hبا �في 1ميركا يصنعو��لبال5 �يهلك �لعبا5، ��1ينا قومًا في �1
فلنصنع   ،���لحضا 1هل  �هم   Hلمتمدنو� هم  4نهم  فقلنا  هذ� 

صنيعهم �لنمِش ���.هم.
قلنا للشابة: �لز��2 ممنوV ألH �لشبا' ُشغلو� عنه بالحر��، 
�ألH �آلبا. طمعو� بمهو� �لنسا. �جعلو� بناتهم تجا�� للربح ال بابًا 
للحيا� �لشريفة �لعفيفة، ��55نا �لخاطب �لتقي �لصالح، �1طلقنا 
حجابها   nنبذ قد  مفاتنها،  ظاهر�  محاسنها  با5ية  تخر2  �لبنت 

�1بدn سحرها �شبابها.
�بما طمع �أل' بمرتبها H4 كانت موظفة فمنع ��xجها، �
يقوe: "بنتي �1نا حرٌّ فيها". ال يا 1خي؛ لست حر�ً فيها. 4نها ليست 
شا� �ال بقر� تملكها تستطيع H1 تبيعها �1 تمسكها، �لكنها بشر 
�لتصونها  لمصلحتها  عليها  �لوالية  لك  �هللا  جعل  �4نما  مثلك. 
�تمنعها من H1 ُتقد� على ما يؤIيها في 5ينها �ال ينفعها في 5نياها. 



١٨٦

فالوالية في �لز��2 كالكابح في �لسيا��، يمنعها H1 تنها� فتصطد� 
.�بالجد�

 ،pكثر �لسفا� pمن هنا؛ مما يصنع بعض �آلبا.، قلَّ �لنكا
في  �شتركا   �Iفإ فيغويها،  �لشا'  يجي.  �لبنت.  �لضحية  �كانت 
�إلثم Iهب هو خفيفًا نظيفًا �حملت هي �حدها ثمر� �إلثم: ثقًال 
حوبته  �لمجتمع  فينسى  هو  يتو'  جبينها.  على   ً���عا بطنها  في 
1بد�ً.  توبة  �لمجتمع  لها هذ�  يقبل  توبته، �تتو' هي فال  �يقبل 
1��5 هذ� �لشا' نفسه �لز��2 1عر´ عن تلك �لفتا� �لتي  �I4 ثم
.nلفاسد�� n1فسدها هو، مترفعًا عنها، مّدعيًا 1نه ال يتز�2 �لبنا

فما�I تصنع �لفتا� ��لز��2 ممنوV، ��لسفاp مباp، ��لرغبة 
موجو�5، ��لر��V5 مفقو�5؟

تقولوH: 1نحن منعنا �لز��2؟ 
تبد1  بالفعل.  بالقوe، لكن   cلم تمنعو !c1نتم منعتمو نعم؛ 
>�لرغبة �لجنسية< في سن خمس عشر�، �تكوH 1شد ما تكوH في 
هذc �لعشر �لسنين، 4لى سن خمس �عشرين. فهل يستطيع �لشا' 
H1 يتز�2 في هذc �لسن؟ �كيف، �نظا� �لتعليم يبقيه على مقاعد 
�لد�a 4لى ما بعدها؟ �H4 هو Iهب للتخصص في �1�با �1 1ميركا 
�متدn به �لد��سة 4لى قريب من سن �لثالثين، فما�I يصنع في 

هذc �لسنين؟
��I4 هو فكر في �لز��2 فمن 1ين له �لماe؟ �ال يز�e -�هو 
في سن �لرجاe- من جملة �لعياe؟ شا' طويل عريض، يلبس 
1فخم �لثيا' �لكنه ال يحصل قرشًا! مع H1 �بن عشرين كاH قديمًا 
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(1عني قبل ستين �1 سبعين سنة) صاحب عمل �كسب �مو�هب 
�1بًا أل�الH4� .5 �جد �لماe فهل يدعه �آلبا. يتز�2؟

للبنت من حيث   Hيسّهلو �لمشكلة؛  �لبناn هم سبب  �با. 
ال يد��H كل سبيل 4ال سبيل �لحالe، يخرجونها (في كثير من 
بال5 �لمسلمين) متكشفة متزينة �يرخوH لها �لزما�، فإ�I جا. من 
تُرتضى 1خالقه �يُرضى 5ينه �يكوH من 1هل �ألمانة لقي منهم ما 
�لثقاe: من  بالمطالب   c1هلكو �لعربي في 4سر�ئيل!  يلقى �ألسير 
�لمهر �لكبير، ��لتكاليف �لباهظة، ��لحفالn �لمتكر��، ��لهد�يا 
�لعديد�... حتى يمل فينهز�، �1 يصبر فتستنفد هذc �لعاn�5 كل 
�ياe كاH �5ّخرc لهذ� �ليو� �ألسو5، فيدخل بيت �لز�جية مفلسًا، 
خرجت  بيتًا  �لخصا�  5خل  �متى  يو�.   e�1 من  �لخصا�  فيبد1 

�لسعا�5 من Iلك �لبيت.
�من �آلبا. (في �لبال5 �لتي خالفت عن 1مر �هللا فتر� نسا±ها 
�xينتها  فتنتها  في  سافر� حاسر�  تخر2  �بنته   Vيد من  �لحجا') 
1��5 �لخاطب H1 ير�ها �لر±ية  Hير�ها كل من يمشي في �لطريق، فإ
1باها عليه  �لتي 1مر بها �سوe �هللا عليه �لصال� ��لسال�  �لشرعية 

�منعها منه!
�من ظن H1 هذc �لر±ية �لشرعية عا� H1 �1 فيها عيبًا �1 عمًال 
ال يليق فقد قّبح ما �ستحسنه �سوe �هللا ‘ ��فض ما 1مر به �ظن 
1نه 1غير منه على �لشر� ��ألخال%، �من فعل Iلك فربما خر2 

من 5ين �إلسال�.
�بنا لم يحّر� علينا شيئًا 4ال 1حلَّ لنا ما يغني عنه �يسد  H4
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يعمله  ��لذ0  �لز��2،   p1با� �لزنا  حر�  مقامه؛  �يقو�   cمسد
�لز�ني، فلما�I نوقد �ألنو�� في مقدمة  �لذ0 يصنعه  �لمتز�2 هو 
�لد�� عند حفلة �لز��2، �نطبع �لبطاقاn �ندعو 4ليها �لناa، �من 
 c5 �لفاحشة تسلل 4ليها في �لظال� ��بتغى لها �لز��يا �لتي ال يبصر��1
�لمطعم �ماله في جيبه،  4نهما كمن يدخل  �لبشر؟  فيها 1حد من 
فيقعد على �لكرسي مطمئنًا �يطلب قائمة �لطعا� متمهًال، فيختا� ما 
يريد، فيأتيه �لناe5 به فيأكله مترّسًال. ��للص �لذ0 يخطف شيئًا من 
�لطعا� فيلحقه �لناa يصرخوH: "حر�مي حر�مي"، فيلتهم �لطعا� 
�بما �عتر´ في حلقه �غص فأحس � ،ً���هو يعد�، يبتلعه حا

�لغصة في صد�c ثم ال يهنأ به �ال يكا5 يسيغه.
فتيسير �لز��2 هو �لسد �أل�e �لذ0 1قامه �لشرV في طريق 

.pسّهلنا �لسفا� pلّما صّعبنا �لنكا cلحر��، فهدمنا�
*   *   *

 Hجل بامر�1 4ال كا��منع �لشرV �الختال� �قاe: >ما خال 
 ���لشيطاH ثالثهما<. فجا. ناa منا، ببغا��n خلقها �هللا على صو
 .cلم تعر� مغز� H4� cمعنا ���لبشر، تقوe ما يقاe لها �H4 لم تد
قالو�: "ما هذc �لرجعية؟ ما هذ� �الحتقا� للمر�1 �سو. �لظن بها؟ 
1تحر� �لمر�1 حريتها؟ 1نتم 1عد�. �لمر�1..." �كثير من 1مثاe هذ� 

.cال يعر� مغز�� c1ثر ���لهذياH يرc55 من ال يد
نحن  1حبا±ها،  نحن  �لمر�1؛  1عد�.  ��هللا  نحن  "ما  قلنا: 
�لمد�فعوH عنها �لمحافظوH عليها، نحن نحميها من عد��H �لرجل 
�لفاسق �من ظلم �لمجتمع �لجائر". فلم يصدقونا، �خدعو� �لمر�1 
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حتى ظنت هذ� �الختال� مدنية، �تركوها تنفر5 بالرجل �حدها: 
 Hفي عيا�5 �لطبيب حيث تكشف عن بعض جسدها، �في مخز
�لبضاعة  لتر�  �يكلمها �تحسر عن �جهها  تكلمه  �لتاجر حيث 
�لتي جعلناها مختلطة،   a��لمد� بها، �في  لتمسك  يدها  �عن 
يد�كوH. �هذ�  فقلنا: هؤال. صغا� ال   eيا´ �ألطفا�بد1نا من 
حق، �لكن 1ال تبقى صو�� �لبنت في �Iكرته حتى يكبر؟ فإ�I كبر 
1ال يكوH تذكر 1يا� �لر�ضة ��لحديث عنها فاتحة لصلة جديد� بينه 
�بينها؟ 1َ� ليس في �يا´ �ألطفاe بناn �صبياH بلغو� �بلغن سن 
 Hما ير�� aمن �لنا Hمن كثر� ما يسمعو- Hكو��لتمييز �بد±�� يد

من �لمسلسالn ��ألفال�- شيئًا من معنى �لز��2؟
 a�ثم تد�جنا (في كثير من بال5 �لمسلمين) فجعلنا �لمد�
 .n�1 بالغا nفيهن مر�هقا� ،nلبنا�� Hالبتد�ئية مختلطًا فيها �لبنو�
1َ�لم نجعل �ألصل في �لجامعاn �الختال�؟ يقعد �لشا' �لعز' 
�لمحر�� �لذ0 تنضح كل خلية في جسمه بهذ� �لميل �لذ0 نسميه 
>جنسيًا< بجنب �لفتا�، يمس بكتفه كتفها �برجله �جلها، ��بما 
كانت سافر� حاسر� تمس �جَهه �1 يَدc 1طر�ُ� جد�ئلها؟ ��بما 
من  طرفًا  �كشف  �كبتيها  عن  �تفع � قد  �لثو'  قصير�  كانت 
 nمعا5ال� nلرياضيا� �نتبه لحل مسائل  له:   eنقو فخذيها... ثم 
�لكيميا. �شرp �لمعلقاn، �جعل Iهنك فيها ��نَس H1 4لى جنبك 

بنتًا تتمناها �تشتهيها!
لقد جعلنا هذ� �الختال� هو �ألصل في �لسفر �في �لحضر، 
�في �لمد�سة �في �لملعب، �على �لشو�طئ �في �لجباe، �قلنا: 

هذc هي �لمدنية، فانكسر �لسد �لثاني.
*   *   *
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�لحاe حتى  فانقلبت  �لفضيحة،  �لثالث خو�  �لسد   Hكا�
�لفاسق يفخر بفسوقه �يسر5 حو��5 فجو�c، بعد  �لشا'   �صا
H1 كاH يتو��� �يستتر �يجحد H4 ُسئل �ينكر. �صا�n �لقصص 
 ���صا �لتي  �لحو��5  1فظع   �تصو  y�قا لكل  مباحة  �لماجنة 
�لكاتب،  بقلم   �1  ��لمصو بريشة  �لجنس<  >حو��5  يسمونها 
يقر±ها �لشا' ��لشابة �ُيمَدp كاتبوها على 1لسنة 51بائنا �نّقا5نا. 
�لسن �كبير في  كبير في  �لقد قرn1 -من قريب- مقالة أل5يب 
�لقد�، يمدp فيها �لكاتب �لفاسق 1لبيرتو مو��فيا، ��لفاسق �آلخر 
�لذ0 هلك من xمن بعيد، �1سكا� �يلد، يدفع �لشبا' 4لى قر�.� 
كتبهما. �صا�n �ألفال� تعر´ هذc �لقصص لمن ال يصل 4ليها 
�1 ال يحب H1 يقر1ها. �نسينا H1 4عالH �لذنب في نظر �إلسال� 
Iنب �خر، �H1 �لرسوe ‘ عّلم من �بُتلي بالمعاصي مّنا H1 يستتر 

بها �H1 يكتمها �H1 يستغفر �هللا منها.
فانكسر �لسد �لثالث.

*   *   *

�كاH �لسد �لر�بع خوَ� �لمر´، فجا. �ألطبا. (1عني بعض 
1يها  يا  بأعلى 1صو�تهم: H1 ال تخافو� �ألمر�´   H�5ينا �ألطبا.) 
�لفسا%، فإH عندنا �لبنسلين، ��الستربتوميسين، ��لتير�مايسين، 
��إلبليسين (نسبة 4لى 4بليس!) �كل ��5. فيه هذc �لسين... فمهما 
1صابتكم به �لمحرماn من مر´ فنحن نزيله، فأقدمو� �ال تخافو�.

فأقدمو� �ما خافو�، فانكسر �لسد �لر�بع.
*   *   *
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�كاH �لسد �لخامس هو خو� �لحكومة ��لهر' من �لعقا' 
بالمعر�� �تنهى  (لما كانت �لحكوماn كحكومة �لمملكة تأمر 
�لعقوباn من   Hقانو �لحكم بشرV �هللا) فأخذنا   Hلمنكر �كا� عن 
 Hأللما� eالنحر�� حتى �ِطأته نعا� cفرنسا، من �لبلد �لذ0 5مر
فاتحين ثال� مر�n خالe سبعين سنة، �نصصنا في قو�نيننا (�نظر 
قانوH �لعقوباn) على ما يشبه �إلباحة للزنا �يمنع �ال5ّعا. على 
�ضي فال �5ّعا. �ال عقا'! �جعلنا  Hلز�ني 4ال من قبل �لز�2، فإ�
1فظع  ��لبنت (�هي  بين �أل'   �1 ��لولد،  �أل�  بين  �لزنا  عقوبة 
جريمة يتصو�ها صاحب شر� �خلق �5ين) جعلنا عقوبتها 1قل 

!eيا�من عقوبة �لسرقة >�لموصوفة< �لو كانت سرقة 1لف 

 ،Hلنو�' ��لحاكمو�� Hلعلما. ��لمفتو� �سكتنا، �سكت 
فانكسر �لسد �لخامس.

*   *   *

�كاH 1قو� �لسد�5 �1متنها خوَ� �هللا �خشيَة جهنم، فأبعدنا 
�لناشئة عن �لتربية �لدينية �1نسيناهم خشية جهنم �خو� �هللا، �لم 
 cتنبه يومًا 4ليه 1بو �I4 يعد �لشا' �لجديد يعر� طريق �لجامع 4ال

-�كاH مصليًا- فأخذc معه.

فانكسر بذلك 1متن �لسد�5.

 n�ثم قلنا للمغرياn �للمغوياn: �نطلقي... فانطلقت. �صا
�لمر�1 تمشي في �لطريق على صو�� كانت تستحيي -قبل ستين 
سنة- H1 تخر2 بها 1ما� 1بيها �عمها في �لد��، 04 ��هللا �لعظيم؛ ال 
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1شهد 4ال بما �1يت، مع H1 5ين �إلسال�، بل �كل 5ين في �لدنيا 
صحيح �1 باطل، يحّر� على �لمر�1 كشف �ألعضا. �لتي تثير �لفتنة 
�5ّنا ) aمر� على با' كنيسة في �لقد n1ما� �ألجنبي. �قد �جد
4لى 5يننا لنر5ها 4لينا) 4عالنًا للنسا. �لنصر�نياn �لمصلياn يمنع 
�لذ0   ('��لطويل ��لوشاp (�إليشا بالكم  4ال  �لكنيسة  5خولهن 

.Çلوجه خاليًا من �ألصبا� Hيكو H1 يستر �لشعر، �على
�ما �xلت �لمر�1 تقصر من ثوبها 4صبعًا من هنا �4صبعًا من 
يبَق منه شي.!  لم  �لبحر  4لى ساحل  �I4 ما �صلت  هنا�، حتى 
بل هل هو Iنب  �لفتا� �حدها؟  Iنب  �لذنب  فهل   ،eلحا�  cهذ
 ً���لشا' �حدc، �قد �جد �لغريز� قوية في نفسه، ��لز��2 متعذ
 nلمغويا�� nسهًال �لذيذ�ً، ��لمغريا p�1 متعسر�ً عليه، ��لسفا

من كل جانب؟
فكيف تريد�H1 H يصبر �يقا��؟ �كيف تريد�H1 H ينصر� 

4لى 5�سه �4لى كتابه؟
 nلحكوما� معالجتها  على  تجتمع   H1 ينبغي  مشكلة  4نها 
�لنسائية   nلجمعيا�� �لقلم   eجا�� �لعلم   eجا�� ��لشعو' 
�شتغالها  من  بدًال  به  تشتغل  �لتخصيص)  على   nلجمعيا�)
�لبنت،  على  هذ�  في  �لخطر   Hأل  ،nلترها��  nبالسخافا
�لنسا.  بالدفاV عن  1َ�لى   nلجمعيا�  cلبنت، �هذ� ��لضحية هي 

.nلمظلوما�
��I4 فسدn -�ليو�- بنت صاحب �لكتا' �لذ0 ��5 علّي 
فجعلني 1حّد� هذ� �لحديث، فالفسا5 ماٍ� 4لّي �4ليك، 4لى بيتي 
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�بيتك، 4لى بنتي �بنتك. 4نها �لنا� تمشي في �لديا�، 4نه �لسيل 
 Hنحن قاعد�� .Hينتشر في كل مكا Hكل شي.، 4نه �لطاعو pيجتا
نتفر2، ال نحا�e 4طفا. �لنا�، بل نحن نلقي �لبنزين عليها �نأمل 

H1 ال يمسنا �لحريق.
فكيف ال نحتر% �نحن نضع �لبنزين فو% �لنا�؟ كيف؟

كيف يا 1يها �لعقال.؟
*   *   *
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١٩٥

هذ� هو �لد��.

ُنشرn سنة ١٩٥٧

قر1 �لناa مقالتي في �لعد5 �لثالث من >�لمسلموH< فكتبو� 
4لّي يقولوH: هذ� هو �لد�. عرفناc، فما �لد��.؟

يَدعونه   aلنا� �لكن  علينا،  سهٌل  منا،  قريٌب  ��لد��. 
 �ٍ́ 4لى 1قصى �ليسا �يذهبوH في طلبه 1بعد �لمذ�هب؛ فمن ما
�لعلني،  للبغا.   nبيو فتح  في   ،pإلصال� كل   ،pإلصال� ير� 
يحتج لذلك بأH >�لكبت< هو �لذ0 يدفع 4لى هذc �لمنكر�n �لتي 
 Hيكو Hفأل ،Hال مكا� Hماx لبغا. شي. ال يخلو منه� H1� ،نر�ها
 H1� فوضى Hيكو H1 بنظر من �لحاكمين خير من Hيكو H1� منظمًا
يكوH مستتر�ً، �ألH فتح هذc �لبيوn ينّقي �لبلد �ينظفها، كمن 
 cَلَقى 1هله، كيال تنتشر هذ� c��5 �يعمد 4لى علبة فيجعلها ألقذ�

�ألقذ�� في �لد�� �تدخل كل بيت فيها.
�من �Iهب 4لى 1قصى �ليمين ال يرضيه 4ّال H1 تعو5 �لفتا� 
4لى   ،Hقر نصف  من  جدتها  به  تخر2  كانت  ما  مثل  4لى  �ليو� 
 Hألبيض، �ال يحسب للو�قع �ال للزما� ��xلمال.� �لمزمومة �1 �إل�
مستحيلة،  �لطفر�   H1 مع   ،pإلصال� في  �لطفر�  �ير�  حسابًا، 
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�هذ� �لفسا5 ما جا. في يو� ��حد حتى يذهب في يو� ��حد، بل 
H4 �لنسا. ما فتئن يقّصرH �لثيا' 1صبعًا 1صبعًا حتى بلغن بها ما 
 �نر�c �ليو�. �1نا ال 1كرc �لحجا' �لسابغ، �لكني 1حب لمن يتصد
لإلصالH1 p يتكلم من �أل�´ ال من �±�a �لمآH1� ،HI يرسم 
�لقصائد  ينظم   H1 لممكن ال� �لعملي   pلموصل لإلصال� �لطريق 

�لخيالية في تمجيد �لمثل �لعليا.
1ما فتح بيوn �لزنا فالجو�' عليه من �جوc. �1لها: H1 �لزنا 
شرٌّ كالقتل ��لجرp ��لسرقة، �ليس في �لدنيا عاقل ير�c خير�ً، 
 Hماx نفتح له بيتًا نبيحه فيه بحجة 1نه ال يخلو من �لزنا H1 xجا �Iفإ
�ال مكاH، فلما�I ال نعمد 4لى حي من �ألحيا. �1 قرية من �لقر� 
فنعلن H1 �لقتل �1 �لجرp مباp فيها، ما ��5 �لقتل ��لجرp ال يخلو 

منهما -كذلك- xماH �ال مكاH؟
�لثاني: 1ننا لو قلنا بأH �لزنا ليس كالقتل، ألنه يتم بالتر�ضي 
بين �لفاعلين ��لقتل ��لجرp ال يكوH 4ال قسر�ً، �لو Iهبنا مذهب 
من حق   Hلكا  ،nلبيو�  cهذ �فتحنا  �لمنكر  هذ�   H4تيا يجيز  من 
كل شا' �1 كهل H1 يدخلها H4 شا.، ال سبيل 4لى 4باحتها لزيد 
منهم �منعها على عمر�، �HI4 يجب H1 نجعل في كل بلد� من 
�لبغايا عد�5ً يكفي ما فيها من �جاe. فإ�I كاH في �لقاهر� -مثًال- 
مليوناH �نصف مليوH من �لناa فإH منهم 1�بعمئة 1لف �جل على 
1����5 5خوe هذc �لبيوn 1قل من  �I4 .ألقل، �ليس يكفي هؤال�
 Hبعو�1�بعين 1لف بغي، فما �1يكم في H1 يكوH في �لقاهر� مثًال 1
 H1� بعين 1لف 1سر��1لف بغي؟ �من 1ين نأتي بها 4ال H1 نخز1 0
نجّللها بالعا�، H1 �1 نستو�5 من كل 1مة ساقطاتها �مومساتها، 
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يأتين معهن بأمر�´ 1جسا5هن �1مر�´ نفوسهن �يأخذH بها مالنا 
�شرفنا �5يننا؟!

فيها ما  �لبيوn �جمعنا   cفتح هذ لو �فقنا في  4ننا  �لثالث: 
 nتحتا2 4ليه من �لبغايا، الكتفى �لشبا' بها عن �لز��2 �كسد
بناn �لبيوn �بقين بال 2��x، فما�I نصنع بهن؟ هل ننشئ لهن 
51ير� تتسع لهن جميعًا �نسوقهن جميعًا 4ليها ليكّن ��هباn فيها، 
�1 نفتح لهن (1يضًا...) بيوتًا نضع لهن فيها مومسين من �لذكو�؟

�ال تستبشعو� هذ� �لوصف، فليس �لذنب Iنب �لطبيب �لذ0 
 Hكا �I4� ،´نب �لمرI يصف �لمر´ �لفظيع صا5قًا بل �لذنب

�لوصف بشعًا فإH �لو�قع �لموصو� 1بشع.
*   *   *

تقولوH: فما �لعال2 عند�؟
 Hلمجتمع يقاسي �آل� H1 لكI لعال2 عند0 على مر�حل؛�
لوقف  �أل�لى  فالمرحلة  (�لكريز�)،  �لمرضية  �لنوبة  �ال�  مثل 
�لنوبة، ��لثانية لمنع عو5تها، ��لثالثة إلIها' �لمر´، ��لر�بعة 

للوقاية من �جعته بتقوية �لجسم �تحصينه.
فالمرحلة �أل�لى في محا�بة نوبة �لدعا�� �لتي �صفت لكم 

مظاهرها �1�يتكم �ثا�ها، �Iلك:
�1ًال: بتقوية جهاx �لشرطة �ألخالقية �تنظيمها �تمكينها من 
�لجريمة  �I4 كانت  به   �ُيستجا �لشرطي هو e�1 من   Hلعمل، أل�
 �1 �لشرطي مفقو�5ً   Hكا H4ليه �ُيبَحث عنه، فإ ُيلتَفت  �e�1 من 
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كاH غائبًا، �1 كاH مقيد�ً ال يستطيع H1 يصنع شيئًا، لم يبَق مانٌع 
من �لجريمة �ال ��Vx للمجر�.

1نهم  �لشرطة �ألخالقية، من   eجا�4لّي  �لقد طالما شكى 
1�با' �لدعا�� �بيوتها، �لكنهم ال يستطيعوH1 H يعملو�  Hيعرفو
��V5، �1نهم يقبضوH على �لمر�1  Vx�� Hشيئًا ألنه ليس لديهم قانو
�لفاسد� فال يملكوH لها شيئًا، 4ال H1 تكوH مريضة فيعالجوها لتبر1 
�لمر�قبة...  َتفُسد �ُتفِسد �لكن تحت  �لفسا5، �يطلقوها  فتعا�5 
01 1ننا نمسك �للص فنقوe له: ال بأH1 a تسر%، �لكن �قعد في 

مركز معين ��سر% بعلمنا ��1ينا!

�عمل �جاe �لشرطة �ألخالقية صعب، صعب جد�ً، ألنهم 
1ما� 4غر�. بالجماe �4غر�. بالماe، �يحتاجوH 4لى 4يماH �لّصّديقين 
ُيختا��� -ما   H1 ليقا�مو� �يصبر��؛ لذلك يجب  �لشهد�.  �صبر 
1مكن- من �لكهوe �لمجربين 1صحا' �لخلق ��لدين، �H1 ُيعطَو� 
تعويضًا ضخمًا فو% �لر�تب. �مهما 1خذ�� فإنهم �لخاسر�H ألنهم 
في موقف �متحاH فظيع. �H1 يز�5 عد5هم، �H1 يكوH في يدهم 
 ��سلطاH يحا�بوH به �لدعا��، �من ���ئهم قضا. لديه قانوH صا
 .eلما�  Rألعر�´ مثل عقوبة لصو� Rيمكنه من عقوبة لصو
�من خاH منهم 1مانته (بعد �لتعويض �لكبير ��لرعاية) كاH 1يسر 

عقوبة له �لطر5 من �لوظيفة.

 nلعقوبا� Hفإنه ال بد من تعديل قانو .Hهنا نأتي 4لى �لقانو�
 �تعديًال يرضي �هللا �يصلح �ألمة �يمنع �إلجر��، �Iلك هو �لَعّقا

�لثاني لتوقيف نوبة �لمر´ �تخفيف �المها.
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�ستفحل  �لتي  �لسرية   ���لدعا على  �لقضا.  �لثالث:   ��لعّقا
�لفاجر�   nفالبيو  ،aلبا بكل   nستتر�� ضر�ها  �عظم  شرها 
 nلفاضلة في �ألحيا. �لكريمة، ��لبغايا �لفاجر�� nتختفي بين �لبيو
يلبسن ثيا' �لفناناn (�أل�تستاn)، ��لسيا��n تحمل في �لليل 
�لبساتين، �في  �لمظلمة �1طر��  �لبعيد�   V��لشو� 4لى  �لشر  هذ� 
 nبما �تخذ�مخاHx �لتجا�� ��لعياn�5 ��لمكاتب خلو�n فسا5، �
�لمر�1 �لفاجر� 0x �لفتا� �لطاهر� فزعمت (x �1عم صاحبها) 1نها 

سكرتير� �1 موظفة �1 ممرضة، �ما هي 4ال بغي.
حملة  ُتَشّن   H1 تر�خَي  �ال  فيه  هو��5  ال  �جوبًا  يجب 
كاسحة ماسحة على �لدعا�� �لسرية �على من يسّخر نفوcI �قوته 
لحمايتها، ممن يرتا5ها �يستمتع بلذ� �إلثم فيها، �H1 ال ُتقبل فيها 

�ساطة �ال شفاعة �ال يعر´ لها تسويف �ال تأخير.
�بهذc �لعقاقير �لثالثة نوقف �لنوبة (�لكريز�).

*   *   *
 Hلثانية من �لعال2. يكو� بالمرحلة   Hها فيكو�1ما منع تكر�

.nلمغويا�� nبالقضا. على �لمغريا
��1لها: �لسينما. ��لسينما في كل بال5 �لناa تر�َقب 1فالمها 
�ُيمنع �لفاجر منها، �لهم 1فال� لألطفاe �1فال� للمر�هقين، �ال 
يسمحوH بأH ير� �لصغا� ��لكبا� �ألفال� كلها على �لسو�.. 1ما 
 cير� هذ H1 ،نحن فنسمح للصغير ��لكبير، �للمر�هق ��لمر�هقة
 ����لرجولة �تضيع �ألخال%. �تصو تفسد  �لتي  �لخليعة  �ألفال� 
�لتافه  �لمهر2  هذ�  �قد�ته  �ألعلى  َمَثله  شا'  من   Hيكو  �Iما
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!0x4سماعيل ياسين، �1 �آلخر �لمخنث محمد فو
نقلدهم في  لما�I ال  �لشر؟  نقلد �إلفرنج 4ال في  فلما�I ال 

�لخير؟
هذc �لسينما هي �a1 �لشر�� �a1ُّ �لباليا.

مع  علنًا   Vتبا �لتي  �لكتب   cهذ�  nلر��يا�  cهذ ��لثانية: 
فيها،   �Iما يعر�   H1 ير�قبها 1حد �ال يحا�e 1حد  �لجر�ئد، ال 
�لبطر�،  �لمفتي �ال  �لمعا��، �ال  �لمعا�� �ال غير   ���x� ال
�على  �لتعليم   eجا� �على  �لدين   eجا� على  �لو�جب   H1 مع 
1�با' �ألقال� H1 يشرفو� عليها �H1 يحا�بو� �لشر �لكامن فيها. من 
1�سين لوبين �من �لكتب �لتي تنشر باسم �لثقافة �لجنسية  nيا���
�1 �لر��ياn �لمترَجمة، �فيها جميعًا جر�ثيم �لطاعوH �لذ0 يذهب 

بالرجولة ��ألخال% ��لدين.
 nطاما  ���لمصو  nلمجال�  cهذ في   H4  .nلمجال� حتى 

.nلمجال� cألمَة شيٌ. كما 1فسدتها هذ� cباليا، �ما 1فسد هذ�
 V��لشو� في  �لعر0  هذ�  بل  �لتكشف،  هذ�  ��لثالث: 
عن   eتنز تكا5  ال  بثيا'  يمشين  �لنسا.   �صا لقد  ��ألسو�%. 
 Vلشر� H1 ال يسترهما شي. 4لى �لكتف. مع Hعا���لركبتين، ��لذ
��لعقل ��لمدنية، كل �1لئك يدعو 4لى فر´ لباa �لحشمة �منع 

.nلشابا�� Hلتكشف ��الختال�، �ال سيما بين �لشبا�
�لشرطة،  من  مؤلفة  �الفًا   ���لدعا لمحا�بة  جّندنا  1نا  �لو 
��ضعنا لرV5 �لفاسقين 1قسى �لقو�نين، لما 1فا5نا Iلك شيئًا مع 
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هذc �لمغرياn. 4ننا ننظف �أل�´ �لكنا نتر� �لسقف مثقوبًا يقطر 
�لمر´  ند��0  1بد�ً...   ´�تنظف �أل (�لدلف) فال  �لَوْكف  منه 

�لكننا نعو5 فنعطي �لمريض جر�ثيم �لد�. مع �لد��..

*   *   *

ه من مكمنه �يقطع 1سبابه فهو  1ما �لذ0 يعالج �لمر´ �يستلُّ
�لز��2. �كل ما Iكرn لكم 4لى �آلH 4نما هو عال2 طا�y، يقطع 

�لنوباn �لمؤلمة �يمنع تجد5ها، �هذ� هو �لعال2 �لحقيقي.

بصعوبة  1نت  �عترفت  قد  �لكنك  �تقولو�:  تضحكو�  ال 
�لز��2، فكيف تعو5 4ليه فتصفه؟

�قد  �لمر´،  >1شّخص<   H1 ��ظيفتي  طبيب   Hآل� 1نا 
1صفه  �هأنذ�  �لد��.،  1صف   H1� �لمقالة،  تلكم  في  شخصته 
 c±��5� مثًال،  �لمال�يا  هو  �لمر´   H4  e1قو  H1 علّي  �ليو�؛ 
�1 1ضربو�  ثمنه  �فعو�  �1 �لكينين  �لصيا5لة  فإ�I 1خفى  �لكينين، 
�1غلقو� صيدلياتهم في �جوc �لمرضى فليس ُيال� �لطبيب، �لكن 
ُتال� �لحكومة �لتي تدعهم يتالعبوH بصحة �لناa. �لست 1عني 

.eلصيا5لة �ال �لحكومة �لكن هذ� مثا�

1هل  من  لجنة  تؤلف   H1 �لحكومة  �على  �لز��2،  �لد��. 
�لخبر� ��الختصاR لتعمل على 5�a مشكلة �لز��2 �تبحث عن 
طر% تيسيرc. �ليس Iلك مستحيًال، �قد 1ُلِّفت لجنة لذلك مر�، 
 eتسهيل �لز��2< (لعّله ال يز�< Hقانو Vلها مشر� n5كنت 1عد�
�لز��2  للترغيب في  �1��قي) �يتضمن بعث حملة  بين  موجو�5ً 
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تكاليفه،  �لمنابر، �4صالp عا�5ته، �تقليل  �لصحف �على  في 
�لعائلي، �4لز�� كل موظف  �لتعويض  �لمهو�، �xيا�5  �تحديد 
من �لمرتبة �لسا5سة فما فو% بالز��2 �جعله شرطًا للدخوe في 
�لز��2  على   �يقد ممن  �لعّز�'  على  ضريبة  �فر´  �لوظيفة، 
�يمتنع عنه بال عذ�، �تعديل بر�مج �لتعليم في �لمد��a �لثانوية 
ما  �لبنت   a�H1 تد للبناn بحيث تخّر�x 2جاn �1مهاn، ال 
يد�سه �لشا' نفسه بال تبديل �ال تغيير... 4لى �خر ما يخطر على 

.Vفي هذ� �لموضو eلبا�

كل  عن  ��حد  ممثل  من  �للجنة   cهذ ُتؤلَّف   H1  ��1 �1نا 
 ���x�� ���� �لمعا�x�� لفتو� ��أل�قا� ��لمحافظة� من �5ئر� 
�كلية  �لطب  �كلية  �لشرعي  ��لقضا.  �لصحة   ���x�� �لد�خلية 
 Hللمجلس �لنيابي �ممثال Hلمالية، معهم ممثال� ���x�� '�5آل�
لرجاe �لدين �لمسيحي �ممثل للجمعياn �لنسائية. �على من يهتم 
بأمر بناته �1بنائه �1خال% �لبلد �صحته H1 يعمل ما �ستطاV على 

تحقيق تأليفها.

�محا�بة  �ألخالقي  �لفسا5  هذ�   pإلصال نصنعه  ما  �كل 
�لز���I4� .2 1نت  �لدعا�� باطل في باطل �I4 لم يكن معه تيسير 
�جًال جائعًا �1مامه 1نو�V �ألطعمة في ��جهاn �لمطاعم،  nجد�
 H1 تقد� له بدًال عنها؛ عليك H1 ال يسر% منها، فعليك H1 n5�1�
تشبعه. فإ�I تركته جائعًا تنهش شهو� �لطعا� 1حشا.c ��لطعاُ� 1مامه، 

�1لقيت عليه مئة خطبة �موعظة كاI Hلك كله كالمًا فا�غًا.

بابًا، �ما حر� شيئًا 4ال  4لى جنبه  فتح  بابًا 4ال  ��ُهللا ما سّد 
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 ،��1حل في مقابلته شيئًا، حّر� �لربا ��لميسر(١) �1حل �لبيع ��لتجا
 Vَلمشر��  eَلحال� �لمجتمُع  فإ�I منع  �لز��2،  �لزنا �1حّل  �حّر� 

.V4لى �لحر�� �لممنو nلشابا�� Hعمد �لشبا
*   *   *

�لجسد  يقّو0  �لذ0  �هو  �لعال2،  من  �لر�بع  �لقسم  1ما 
�يعطي �لمناعة �يضمن �لوقاية من �لعو�5 4لى �لمر´، فهو تربية 
�لنش. على خو� �هللا �على �ألخال% �لفاضلة �على �لنفو� من 
 �1 Hلدينية في �المتحا� a���لرIيلة. �ليس �لمهم H1 تدخل �لد
�لمعلمين، 1عني معلمي   ��ختيا �لمهم H1 نحسن  ال تدخل، بل 
بالدين  �لمتمسكين  �من  �لقلو'   0�I من  يكونو�   H1� �لدين، 
يكّذ'  ��لذ0  �يخالفه،  بالخير  يأمر  �لذ0   a��لمد  Hفإ حقًا؛ 
 a�فعُله قوَله، ��لذ0 يدعو 4لى �آلخر� �همه �لدنيا، هذ� �لمد

شرٌّ مرّكب.
هاتو� �لمدّ�a �لعالم �لعامل �I �لقلب �لحاضر �ال يهمني 
 H1 �5ليلي  ال.   �1 �لعامة   nالمتحانا� في  �لدين  5خل  هل  بعد 
1عظم   aلنا�  aنفو �لجامع �يبلغ من  �لذ0 يكوH في   a��لمدّ
�لمبالغ �يؤثر فيها 1عمق �ألثر ليس لديه �متحاH �ال عالماn �ال 

نجاp �ال سقو�، �مع Iلك فقد صنع هذ� كله.
في  �لدين   a�5  e5خو  ��1 ال  1ني  من كالمي  ُيفهم  �ال 
�المتحاH، ال، �1نا 1صر على 5خوله �على xيا�5 ساعاته، �لكن 

______________________
(١) �هو �ليانصيب، هو بذ�ته.
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.(١)Hألصل �لمعلم ال �لمنهج �ال �لكتا' �ال �المتحا�
�لز��2  �لمغرياn �سّهلنا  �لدعا�� �منعنا  ��I4 نحن حا�بنا 
�لم نجد في �لنفوa خلقًا �5ينًا لم يفدنا Iلك كله. �نحن نر� 
في �لمتز�جين �ممن لهم �ألبنا. ��لبناn َمن هم ِمن �لفّسا%، لم 

يمنعهم �لز��2 حين لم يمنعهم �لخلق �ال �لدين.
*   *   *

خو� �هللا هو �ألصل فإI Hهب لم تسّد مكانه �ألخال% �ال 
�لقو�نين، ألH �لقانوH يبقى ما بقي �لشرطي، فإ�I 1منت H1 ير�� 
�لشرطي لم تباe بالقانوH. ��ألخال% تبقى ما بقي �لناa، فإH لم 

ير� �لناa لم تباe باألخال%.
هذc هي �لحقيقة، فلما�I نكتمها �نفرُّ من �العتر�� بها؟

من  فمن  �لمنفعة،  �بتغا.  �لعمل  على   nفُطر  aلنفو�  H4
�لناa يكوH جائعًا �ليس معه 4ال قر� ��حد فيضعه في صند�% 
بال  �يبقى  يّطلع عليه مخلو%  1حد �ال   cير� �لصدقاn حيث ال 

طعا�؟
______________________

(١) ��لو�قع 1نه ليس عندنا شي. �Üه علم �لدين، بل علم �لتوحيد �علم 
 Hيكو H1 علم �لتجويد �علم �لفقه... فيجب� Mحلديث �علم �لتفس�
 H4� علو� Ýتلفة  Õ4ا   .c5مو� لتد�يس  �لكافية   nلساعا� علم  لكل 
 nندسة ��ملثلثا§�� Èَمع �حلساَ' ��جلÎ عها �سم �لدين، كماÉ
 ،nلطبيعيا� �سُم  ��لطبيعي  ��لفيزيا.  ��لكيمياَ.   ،nلرياضيا� �سُم 

��لنحَو ��لصر� ��لبالغة �سُم �لعربية.
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1نا 1قوe لكم من.
�لمؤمن، �لمؤمن �حدc هو �لذ0 يصنع هذ�، �يصنع 1كثر 
منه، ألنه يعتقد H1 �هللا يعطيه بدًال من هذ� �لقر� 1ضعافًا مضاعفة 

�يعّوضه عما حمل من �ال� �لجوV لذ�ئذ ليس لها حد(١).
�لمؤمن �لذ0 يخا� �هللا هو �لذ0 يفعل �لخير �5ئمًا �يمتنع 
 H1 ألنه يعلم ،aمع �لنا H�1 كا cحد� Hعن �لشر �5ئمًا، سو�. 1كا
�هللا معه �5ئمًا �مّطلع عليه في كل �قت، �H1 ما يفعل من �لخير 
�ما َيَدV من �لشر لن يذهب سد�، بل هو سيجد مكافأته عاجًال 

�1 �جًال.
�I �I4هب خو� �هللا من �لنفوa لم ينفع بعدc شي..

ما لم يكن منها لها �xِجُرال تنتهي �ألنُفُس عن غّيها      
*   *   *

______________________
(١) هذc هي فطر� �لبشر �ل½ فطر �هللا �لناa عليها. �ما ير��نه عن ��بعة 
�غMها من �ملتصوفة من عبا�5 �هللا ال خوف من نا�c �ال طمع ª جنته 
 ،HافوÂ� Hم َيْرجوÕ5عو� ال 5ليل عليها. ��هللا قد �صف �ألنبيا. بأ

فما هؤال. بالنسبة Ì4 �ألنبيا.؟
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�إل�Iعاn �لعربية

نشرn سنة ١٩٦٠

حديث �ليو� �نتقا5 لإل�Iعة، فهل سمعتم بأحد يتحد� في 
�إل�Iعة فينتقد �إل�Iعة؟

نعم؛ فلقد كانت محطة �لشر% �أل5نى قديمًا تأتي باأل5با. 
لينتقد�� بر�مجها، �تدفع 4ليهم على Iلك �ألجر �لجزيل، ألنهم 
 cبهذ �1لى  �لوطنية  ��I4عتنا  �ينفعونها.  �لنقد  بهذ�  يخدمونها 

�لفضيلة من تلك �إل�Iعة �إلنكليزية.
�1نا ال 1نتقد �لقائمين على �إل�Iعة �آلH. ال، �H4 1خانا �ألمير 
يحيى �لشهابي �4خو�نه من 1قد� �1قد� �لمشتغلين باإل�Iعة �لعربية، 
�ال 1نتقد �I4عتنا بالذ�n، بل هو نقد عا� لبر�مج �إل�Iعاn �لعربية 
 pلك 1نها ال تجد ما تذيعه 4ال هذ� �لغنا.، تغني من �لصباI .كلها
4لى �لليل بال �ستر�حة �ال �نقطاV. �خّبر�ني عن هذ� �لكال� �لذ0 

تلحنونه، ما هو؟
1هو شعر عامي؟ 1عوI باهللا! 1هو xجل �فيع؟ 1عوI باهللا مر� 

ثانية!
هل يسجل حالة من حاالn �لنفس؟ هل يعر´ �ضعًا من 
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�1ضاV �لمحبين؟ هل يصّو� مجلى من مجالي �لطبيعة؟ هل يهّز 
سامعه؟ هل يسمو بخياله؟ هل يحر� عاطفته؟

توجيه؟ هل هو  �لفن؟ هل هو  1جل  نقبله من  فن  هل هو 
للوطن؟

H4 1كثر ما نسمع من 1لفا¿ �ألغاني ليس في شي. من Iلك 
كله، ما هو 4ال كال� عامي ساقط ال معنى فيه �ال مبنى، �H4 ثقله 
�لنغم �لحلو، H4 كاH معه  �غثاثته �برc5 �سماجته يفسد حال�� 
نغم حلو. �1نّى؟ H4 1كثر �ألنغا� �ليو� مستكَرc ثقيل. 1قوe 1كثرها، 
ال كلها، ألH من �إلنصا� H1 نقر� H1 في �ألنغا� ما هو عذ' 

سائغ مطر'.
�ال 51�0 لما�I ال يغني جماعة هذ� �لفن �لجديد كما يغني 
 Hلعلم يكو� H4 بالغنا. على سجيتهم؟  Hال ينطلقو �I؟ لماaلنا�
عالميًا ألH طر% �لتفكير ��حد� في �ألمم كلها، 1ما �لفن فال يمكن 
H1 يكوH عالميًا 1بد�ً. 4ننا يستحيل H1 نطر' ألغاني �إلفرنج كما 
لقوتهم  بذلك   Hيصّرحو �لكنهم  ألغانينا،  يطربو�   H1 يستحيل 
�شعو�هم بأنفسهم �ننكر Iلك �نتظاهر بضدc لشعو�نا بالضعف، 
هذ� �لشعو� �لذ0 �ضعوc في نفوسنا في ��1ئل هذ� �لقرH ��لذ0 

.cنبر1 منه �نتخلص من بقايا H1 Hحا�لنا �آل
ليتهم  �يا  غنائها؟  في  �1�با  �لمغنين  جماعة  يقلد   �Iفلما
�يز�غو�  �لفّنين  يفسد��  فال  هو،  كما  بفنها   Hيأتو� يقلد�نها 
�لطريقتين �يأتو� بشي. ال شرقي �ال غربي �ال شمالي �ال  عن 

جنوبي!
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�لسائق   eبا على  فخطر  1يا�،  من   Rلبا� في  ��كبًا  كنت 
ال  شنيعة  عا�5   nلحافال� في  �لر�5ّ  (��ضع  �لر�5  ففتح  �لطر' 
 nجل ُيخر2 صوتًا عجيبًا ال يشبه 1صو�� �I0 متى تبطل) فإ�51
بني ��5، صوn كأنه صوn مختنق يطلب �لنجد� ثم يمنعه �لما. 
في فمه H1 يفصح �1 يبين، �1 كأنه صوn �مر�1 1خذها �لطلق، 
�1 كأنه صوn 5جاجة علقت بها �لبيضة فال تخر2 �ال ترجع... 

�سألت جا�0 مدهوشًا: ما هذ�؟

يغني،  �لمشهو�ين)،  �لمغنين  من  (��حد   Hفال هذ�   :eقا
!c� :eيقو

فلم 1صد% حتى جا. بأ�بعة شهو5 من �كا' �لباR فشهد�� 
!c� :eلغريب هو غنا. مغّن يقو� nهذ� �لصو H1

�نظرn فإ�I هذc �لـ>�c< قد خر2 �بعها فكاH على لسانه، 
�بعها علق في حلقه، �نصفها 1صابه �إلمسا� �لمزمن فبقي في �
جوفه فال يخر2 4ال بشربة xيت خر�V! فقلت: �لما�I ال يغني 

كما يغني �لناa؟

قالو�: هذ� هو �لفن �لجديد.

 nلفن �لجديد! 1ين هذ� من �ها� قلت: لعنة �هللا على هذ� 
�ألمس؟  غنا.  من  هذ�  1ين  �لحمولي؟   cعبد� �لحي  عبد  صالح 
�سمعو� برنامج نشو� �لماضي (H4 كنتم ال تعرفوH تلك �ألغاني) 
�لحرية  �تلك  �النطال%  Iلك  بين  �الثنين.  بين  �لفر%  �نظر��  ثم 

.nلحشرجا� cلقيو5 �هذ� cلك �لطبع �بين هذ� �لتكلف �هذI�
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 Ç�على 1ني ال 1مدp 1غاني �لماضي، فأكثر كالمها كال� فا
�1 بذ0.، �لكن I1كر هنا �لنغم، فإH لم يكن بدٌّ من �لغنا. فمثل 
1�5تم H1 تطّعمو� 1لحاننا بألحاH �إلفرنج فاصنعو� كما  �I4� .هذ�
صنع سيد 5��يش على �ألقل، 1ما هذ� �لـ>قر�< �لذ0 نسمعه من 
�لحليم حافظ �1مثاله من عجائب  �لذ0 �سمه عبد  �لمسخ  Iلك 
�لمخلوقاn �لذين ال نعرفهم �جاًال لهم �جولة �لرجاe �ال نسا. 
لهم 1نوثة �لنسا. �ال ند�0 ما هم، ما نر�هم 4ال مخانيث، 1ما هذ� 

فشي. ال يطا%.

4لى  نجي.   H1 �لعجيب  من  1ليس  �لفحوe؟   Hلملحنو� 1ين 
نشيد >�لحمد لك ��لشكر لك< فال نجد له 4ال هذ� �للحن �لمائع، 
من هذ� �لحنك �لمرخي، �هذc �لرجولة �لمز���، فيمسخ �لنشيد 
 eمن نشيد �لرجولة �لشاكر� �لحامد� 4لى... كا5 يسبق لساني فأقو
�لكلمة �لتي ال يقاe هنا غيرها، ثم Iكرn 1ني 1تكلم في �إل�Iعة 

�1نه ال يجوH1 x يقاe فيها Iلك �لكال�.

فيه  يغني  فلمًا غنائيًا  لنا �للغنا. �إلفرنجي؟ �1يت مر�  �ما 
�جاe �نسا. مجتمعين �يصرخوH فيه Iلك �لصر�°، فما شبهتهم 
4ال بقطتين �كلبين �بطتها جميعًا، ثم 5ست على Iنب �لقط مر� 
�على Iنب �لكلب مر� فصرخا معًا، فكاH هذ� �لغنا. �إلفرنجي. 
 H4لى من يدفعه �لتقليد 4لى �لغير� على هذ� �لغنا.، فإ ��1نا 1عتذ

هذ� �1يي، �1نا �جل ال 1فهم �لموسيقى �لفرنجية فما 1صنع؟

 nال� nلقد فتحت �لر�5 مر� (�قلما 1فتحه) فسمعت 1صو��
متنافر�، فقد�H1 n �لفرقة تصلح �التها (تد�xنها) قبل �لعز�، 
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�قلت في نفسي: لما�I يذيعوH �لد�H�x؟ فلما �نتهو� قاe �لمذيع: 
قدمنا لكم �لسمفونية كذ� لبتهوفن.

�لشا�  �لسامعين من 1هل  حسبتها ��هللا H�x�5 �الn، �كل 
ما عد� ثالثمئة �1حد عشر �جًال في سو�يا كلها ال يفهموH منها 
1كثر مما فهمت! �كنت 1ناقش 1حد �لمد�فعين عن موسيقى �لغر' 
مر�، فقاe بأH فهم هذc �لسمفونياn يحتا2 4لى علم خاR. قلت: 
قاتل �هللا موسيقى ال ُتفهم 4ال بعلم خاR، 1هذc موسيقى؟ 4نها 

!nياضيا�مسألة 
 nسمفونيا نفهم  >كيف  موضوعه  حديثًا  يذيع   Hبأ ��عد 
�خر  حديثًا  يعد   H1 4ليه  �طلبت  �سمعته،  ��I1عه  بتهوفن<، 
موضوعه >كيف نفهم حديث �لسمفونياn< ألني لم 1فهم شيئًا مّما 

قاله.
من  �فيهم  مثلك،  ليسو�  كلهم   aلنا�  H1  Hتقولو �لعلكم 
يعجبه >�ألطر�< �>�ألخرa<، �تلك �لتي لها مثل صوn �لقطة 
 aلنا� %��I1 H4 0 هل �سمها شا5ية �1 شي. �خر. صحيح؛��ال 51

تختلف.
��I4 كاH �لغنا. �لد�ئم يعجب ناسًا فإH �خرين ينزعجوH منه. 
4نهم يمّلوH هذ� �لتكر��. لقد قلت عشرين مر�: 4ننا نسمع �ألغنية 
�لثانية فنلتذ بها، ��لثالثة فنستريح  �لحلو� فنطر' لها، فنسمعها 
4ليها، فإ�I سمعناها �لر�بعة ��لخامسة ��لحا5ية ��لستين بعد �لمئة 
 Vلبيا� عند  �لبقال��  ير�  �لذ0  �لفقير  خذ  منها.  1���حنا  طلعت 
فيشتهيها �يتمنى H1 يأكل قطعة منها، فاحبسه في غرفة عشر� 1يا� 
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ال تطعمه فيها 4ال �لبقال��، فإنه يتمنى H1 يتخلص منها 4لى �لزيت 
��لزعتر.

فلما�I ال تجي. �إل�Iعاn بخبر�. من علما. �لنفس فتسألهم 
عن طاقة �إلنساH كم مر� تحتمل تر5�5 �ألغنية �لو�حد�؟

1غنية  �لخبير �حدc، �تغنونه  ��لطريقة سهلة. تضعوH هذ� 
منه  يعطى  �لذ0  �لعال2  �لعصفو�ية< كل ساعة مر�، مثل  >على 
4لى  �لبا' �يخر2 �1سًا  فنجاH كل ساعة، �تنظر�H متى يكسر 

�لعصفو�ية(١).
تقولوH: ما �لعمل؟

يا سا5تي، H4 �إل�Iعة ُجِعلت لرفع �لمجتمع 4لى حيا� 1سمى 
�للذ�  �لمطلو' منها  فيها. �ليس  �لتي هو  ال إلقر��c على حياته 
 aمالية ��جتماعية بين �لنا %�فقط، بل �للذ� ��لفائد�. �هنا� فو�
فكرية   %�فو� �هنالك  تقليلها،   �1 �x4لتها  على  يعمل   H1 يجب 

.eتز� H1 قية من �لمستحيل�I�
��إل�Iعة تستطيع H1 تعمل لها برنامجين، كل برنامج على 
 Hكا �I4� .موجة من موجاتها: برنامجًا للخاصة �برنامجًا للعامة
في Iلك كلفة فقللو� �قت �إل�Iعة فليس من �لضر��H1 0 تشتغل 

�لليل ��لنها� ال تستريح �ال تريح، �ال تنا� �ال تنيم.
�قلبه،  �عقله  �ماله  �5ينه  بصحته  يهتم   Hإلنسا�  H4 ثم 

______________________
فيه  يقو�  �لذ0  �ملوضع  هي  >�لعصفو�ية<   I4 �جلنوH؛  عن  كناية   (١)

مستشفى �ملجانني (�هي ª لبناH) (¦اهد).
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�لغنا. للقلب   Hكا �I4� .كلها �فلتشمل بر�مج �إل�Iعة هذc �ألمو
 Hحيو� قالو�:  كما   Hإلنسا�  H4 �5ئمًا.  نغني   H1 هذ�  معنى  فليس 
�لحيو�ناn ما يغني �5ئمًا 4ال  ناطق، �ليس حيو�نًا مغنيًا، ما في 

�لصرصو�، فهل نحن صر�صير؟
�بعد، فلعلي ما �Iيت بهذ� �لحديث 4ال من يستحق �إليذ�.، 

�ال تؤ�خذ�ني فإنها شكو�:
يو�سيَك �1 ُيسليك �1 َيتوّجُع�ال ُبدَّ من شكو� 4لى 0I ُمر�.�ٍ     

*   *   *
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Hبع قر�صو� 5مشقية سو�5. من 

نشرn سنة ١٩٣٥

�لمد�سة  �هي  �ألمينية(١)،  �لمد�سة  4لى  1مس  Iهبت 
�إلسالمية �لتي �نَحطََمْت على جد��نها ثمانية قر�H �هي قائمة، 
�ماتت من حولها ثمانمئة سنة �هي حية، �نشأe�5 n ��نقرضت 
�بدئت تو��يخ �ختمت �تبدلت �أل�´ �تغيرn، �هي ماضية 
من   ´��أل عن  �نقطعت  قد  عملها،  على  عاكفة  سبيلها،  في 
�لعلم  سما.  في  فعاشت  فوقها،  من  بالسما.  ��تصلت  حولها 

��لناaُ يعيشوH في 1�´ �لما�5.
______________________

(١) �ألمينية: قبلي با' �لزيا�5 �ملعر�� ببا' �لقو�فني من 1بو�' �جلامع 
�ألمو0، �هي شرقي �ملجاهدية جو�� قيسا�ية �لقو�سني بظهر سو% 
 cبه باֲדا (�باֲדا �ليو� من سو% �حلرير) �تعر� هذ Hكا� ،pلسال�
�ملحلة قدمي Óا�� �لعقا'، �هنا� �5� مسلمة بن عبد �مللك، قيل 
Õ4ا e�1 مد�سة بنيت بدمشق للشافعية، بناها 1تابك �لعساكر �مللقب 
بأمني �لد�لة �بيع �إلسال� 1مني �لدين كستكني �لسفتكي سنة ٥١٤. 
 ��x ملا  �لسبكي   nطبقا  ª ©لغز�� ترÉة   ª كرهاI �جا.  قلت: 
 a�5مشق، �5�a ֲדا �بن خلكاH �غcM، �كاH §ا شأH بني مد�
 H�Mִדا ��ستخلص بعض ما سرقه منها �جل�5مشق كبM. جد5 عما
�جعلها مد�سة �بتد�ئية مد� 1�بعني سنة �لشيُخ شريف �خلطيب. �قد 

��ه �هللا سنة ١٩٥٩. ªتو
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 nهي صامتة ساكنة، ال ُيسمع في 1بهائها صو �I5خلتها فإ
�1 �5�سين بتال��، ��I4 في كل فصل من فصولها  a�مد�a بد
�لتالميذ، متفرقوH في ��xيا �لفصل ال تنفر2 شفاههم  �هط من 
 Iألستا� �I4� ،eال تلمع عيونهم ببريق �لجذ� �عن بسمة �لسر�
قابع في غرفته يفكر حزينًا �ينظر �سفًا، �هو  �لمد�سة  صاحب 
�لذ0 لم يأeُ �لعمَل جهد�ً، �لم يسئ باهللا ظنًا، فلما ��ني قا� 4لّي 
يحدثني عن �لمد�سة �يعلمني علمها، فإ�I �لمد�سة قد xلزلت 
 a�في مطلع هذ� �لعا� �لمد�سّي ألH �لناa قد مالو� عن �لمد�
�1قبلو�  �لمد��a �ألجنبية  4لى  فيها، ��xغو�  �إلسالمية �xهد�� 
عليها، �ضّنو� على مد��سنا بدينا� ��حد في �لعا� ليمنحو� تلك 

ثالثة 1�باV �لدينا� في �لشهر!
�1فا´ �ألستاI في �لبياH حتى �متألn نفسي َحَزنًا، فخرجت 
حزينًا فمر�n على >�لكاملية<(١) فإ�I هي في خطب 1شّد �مصيبة 
1فدp، فجزn بـ>�لجوهرية<(٢) فإ�I هي ماتت بعد شيخ �لشا�، 

______________________
�لدين   �نو �ا�  شرقي  �حديث   Hقر�  ��5 �لصغر�،  �لتنكزية  هي   (١)
�لشهيد ���. سو% �لبز��ية 1نشأها نائب �لسلطنة تنكز سنة ٧٣٠. قلت: 
جد5  �لقصا'  كامل  �لشيخ   Iألستا�  Hأل �§اÙية  �لكاملية  �Üيت 

بنا.ها �جعلها مد�سة ثانوية فكانت حين من 1�قى مد��a 5مشق.
(٢) �جلوهرية شرقي تربة �1 �لصا£ �5خل 5مشق Óا�� بالطة �ملعر�� 
�ليو� بزقا% �ملحكمة، 1نشأها �لصد� جنم �لدين بن عباa �لتميمي 
قسمها  �ملاضي   Hلقر� ��1خر  بعضهم   Hكا�  ،٦٧٦ سنة  �جلوهر0 
عيد  �لشيخ  بنا.ها  �جد5  مد�سًة  1عا5ها  �قد  قلت:   .��5 ثال� 
 ��لسفرجال� ��ه �هللا ��ة ��سعة. �قد هدمت سنة ١٩٥٨ �صا

مكاُنها شا�ع.
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�لشيخ عيد �لسفرجالني، ��I4 فيها بناn يقرH1 �يصحن �يلعبن، 
�لفخر  xقا%  في  �لكبير�  �5�ها   �Iفإ >�لتجا�ية<(١)  على  فسلكت 
�لر�0x خال. قو�. ��I4 هي قد �نقلبت 4لى �لخْيَضرّية فاتخذn فيها 
�1يت >�لجقمقية<(٢) �لقاعة �لتا�يخية �لجميلة، ��لمد�سة � ،ً���5

.ً���5 nهي قد �تُّخذ �Iألثرية �لجليلة فإ�
يحّز  ��ألسى  كبد0  في  يقطع  �أللم  1حّس  �1نا  فذهبت 
1�� مد��سنا   H1 قبل  4ليه  قبضني  �هللا   H1 لو   n55�� ،قلبي في 
�إلسالمية ال تستطيع H1 تعيش في �لبلد �إلسالمي �ال تجد من 
�ها �يأخذ بيدها. �1ممت شا�V بغد�5، 1�p�ّ عن نفسي x1 يشد
بخضر� �لبساتين �جماe �لكوH ��نطال% �لهو�. �منظر �لجبل، فما 
��عني 4ال 1فو�2 من �لناa قد �5xحمت على با' بنا. كبير كأنه 
قلعة من �لقالV �1 قصر من �لقصو�، حتى لقد كاn5 تسد بكثرتها 
�لشا�V �لعريض... ما ��عني 4ال �لناa على با' >مد�سة �لالييك< 
يتد�فعوH �يتز�حموH كأنهم على با' �لجنة، فكل يطمع H1 يسبق 

______________________
(١) مد�سة مستحدثة 1سسها طائفة من جتا� 5مشق، �كانت قبيل �حلر' 
���1ئله 1�قى مد�سة ثانوية ª 5مشق، �كاH مديرها ��لد0 �لشيخ 

مصطفى �لطنطا�0 ��ه �هللا.
Ùس   cلد�� �§ال©  سنجر  1سسها  �ألمو0،  �جلامع   eاÙ هي   (٢)
�لدين فانتزعها �مللك �لناصر حسن سنة ٧٦١ �1مر بعما�ִדا، فبنيت 
 �تيمو فتنة   ª غاية �حلسن، ��حترقت  ª n.ألبلق �جا� باحلجر 
فجد5 بنياÕا سيف �لدين جقمق �خص �خلانقاc بالصوفية �1ضا� 
 eجا� 1كثر  6ّر2  �ملد�سة   cهذ  ª� �تربة.  لأليتا�  مد�سة  4ليها 

5مشق �ملعر�فني �ليو� على يد �لشيخ عيد ��ه �هللا.
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�مقته � بالغيظ   Hلعيو� لحظته  لو�حد  �لبا'  فتح  �كلما  4ليها، 
بالحسد. فسألت قومًا 1عرفهم ينظر�H كما 1نظر: ما�I هنا�؟

 eجا�فقالو�: هم �لمسلموH يريد�H1 H يسلمو� 1بنا.هم 4لى 
�لالييك ليصبو� في قلوبهم ما يشا±�H من عقائد باطلة في �لدين، 
للتا�يخ   cكر� �للغة،  في  �xها�5  �لوطنية،  في  �xئفة  �عو�طف 
�لطائلة،   eألمو�� 4ليهم   Hيدفعو� �لعربية،  ��لقومية  �إلسالمي 
�حّب  ��إللحا5،  ��لزيغ  ألبنائهم  �لكفر  4ال  بها   Hيشتر� �ما 
�لغريب �بغض �لقريب، �ما يشتر�H 4ال 1عد�. لهم �أل�طانهم 
 ���يحا�بونهم �يغز�نهم في 1خالقهم �عقائدهم، �هم قد �نحد
من 1صالبهم، �خرجو� من ظهو�هم؛ 1فر1يت بال. 1شّد، �خزيًا 

1كبر، من H1 يحا�بونا بأبنائنا �يأخذ�� على Iلك 1مو�لنا؟
فقلت: ال ��هللا! �سرn، 1خشى H1 يتمز% ��هللا من �أللم 
كبد0، فمر�n على >مد�سة �لفرير< فإ�I �لجموV 1كثر ��ال5xحا� 
 Hلقر�� 1بنا.هم  ُينسي   H1  ...0��لخو  Hيرجو  Hلمسلمو�� 1شّد، 
ليحفظهم �إلنجيل، �يبّغض 4ليهم محمد�ً �1با بكر �عمر �يحبب 
بي   eيطو ال  مسرعًا،   nفسر  ...Hنابليو� �لويس   aبطر 4ليهم 
�قو� فتحرقني نا� �لحزH، �1خذn طريقي 4لى مد�ستي 1سلك 
 >Hلفرنسيسكا� >مد�سة  با'  على   �Iفإ  ،Hلبرلما�  V�شا 4ليها 
عّد،  يحصيهم  ال  �لمسلمين  من   �جمهو �لفخمة  �لكنيسة  1ما� 
4لى  51��جي   nفعد 4ليها...  ليدخلوهن  بناتهم  بأيد0   Hيأخذ�
شا�V �لصالحية فأخذn حافلة (�لتر�مو�0) 4لى مد�ستي في حّي 

.Hلمهاجرين في لحف جبل قاسيو�
�لم يستقر بي في �لمد�سة مقا� حتى 1قبل علينا شيخ من 
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 cيد e1سه عمامة بيضا. كأنها بر2 �حو�مشايخ �لمسلمين، على 
ُكّم كأنه خر2، تتدلى منه سبحة ال يفتأ يعّد حّباتها �يلعب بها، 
 Hمكشوفتا cفخذ� بيدc �لد�ً  مّر� فيسّبح عليها، يجّر  �قد يخطئ 
�على �1سه ُكّمة(١)، فقلت له: ما هذ� يا شيخ؟ 1عو�� من 1على 

�عو�� من 1سفل؟
قاe: �ما ��I؟

قلت: 1لم يكفك H1 تكشف عو�ته، �1نت تذكر �هللا �تتلو 
 ��كتابه، �تظهر منه ما 1مر �هللا بسترc، حتى تضّم 4لى �لعو�� عو

1خر� تجي. من فو% �1سه، فتلبسه �لقبعة؟
فقاe (�لو� لسانه �تفيهق �تشّد%): ما هي بعو�� في مذهبنا.

قلت: �ما مذهبك يا موالنا؟
قاe: مذهب �إلما� مالك.

قلت: ��I لمن ال يفّر% بين عو�� �لملتحي �عو�� �ألمر5، 
هذ� �لذ0 في مذهب مالك، ال مع مثل �بنك �لذ0 ال تؤَمن معه 

�لفتنة.
*   *   *

�لتالميذ،   ��1 �البتد�ئية  �لشها�5  قسم  4لى  �قمت  �تركته 
فجعلت 1سألهم من هنا �هنا�، فقلت: ما شر�� �لصال�؟ �َمن 

يعرفها منكم؟
______________________

.nهي جنس من �لقبعا� ،(يهMلب�) (١) �لكمة هي
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 Hالمتحا� a���لديانة ليس من 5  a�نعرفها؛ 5 قالو�: ال 
فال نحفظه.

قلت: فما�I قر1تم في �لسنة �لماضية؟
.Vنقر1؟ عندنا ساعة ��حد� في �ألسبو �Iقالو�: �ما

�ليرمو�  �لتا�يخ، من يحّدثنا عن �قعة  قلت: فلنبحث في 
�1 �لقا5سّية؟

قالو�: ما قر1ناها. نحدثك عن سير� نابليوH ��قعة ��ترلو... 
هذ� ما قر1ناc �سنقر±c في هذ� �لعا�...
*   *   *

�بعد، فهذ� طر� من �لحقيقة، �قليل من كثير من �لو�قع، 
نسوقه بال تعليق.

*   *   *
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�سالة

ُنشرn سنة ١٩٥٩

صديق  4لى  إل�سالها  بها  شرعت  �سالة   cهذ
حبيب يد�a في بال5 �لغر'، ثم كسلت عن 
1كتب مقالة هذ�   nفلما قعد فتركتها،  4كمالها 
لُتْنَشر  بها  �بعثت  فأتممتها،  1خرجتها  �لعد5 
�لنفع، �ليقر1ها هذ�  �لفائد� �يشمل  لتعم منها 
يقر1ها   H1 فاته   H4 �لمجلة(١)  �لصديق مقالة في 

�سالة في �لبريد.

1تذكر مقالتي لك يو� �5ّعتك؟ لقد كنت خائفًا عليك من 
حّد  شا�فت  �قد  نفسي،  على  -��هللا-  1خافها  ألني  �لبال5   cهذ
�هللا  1عا�5  سفر�،  يو�  خوفي  1علنت  �قد  �ألقصى،  �لكهولة 
فصيحًا  لسانًا  فيها  �1يت  كتبك   n5�� فلما   .pلنجا�� بالسالمة 
4لى  عليك  فاطمأننت  مؤمن،  �جل  �كال�  صحيحًا  �تفكير�ً 
حين. 1قوe 4لى حين ألني 1علم H1 �لمر. كالنباn، يعيش بنفسه 
�باأل�´ �لتي يمتص غذ�.c منها، ��لما. �لذ0 يطفئ ظمأc به، 

______________________
(١) ��نظر مقال½ >Ì4 1خي �لناÌ4 px با�يس< نشرª n �لرسالة بتا�يخ 

٦ 5يسمÈ ١٩٣٧، �هي ª كتا¼ >صو� �خو�طر<.
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��لجو �لذ0 يتنفس هو�.c، فإ�I نقلته 4لى 1�´ غيرها بدلته �لتربة 
�لتي �نتقل 4ليها ��لجو �لذ0 صا� 4ليه، ما لم يكن من �لنباتاn �لتي 
1عطاها �هللا من �لقو� ��لتمكن ما يمنع عنها هذ� �لتغيير ��لتبديل، 

�Iلك 1ند� من �لنا5� �1قّل من �لقليل.
�ليس يظهر هذ� �لتبّدe من e�1 يو�، بل يحتا2 4لى �لزمن 
�لنفس شأنه شأH �ألمر�´ كلها، ال بد  4نه مر´ في  �لطويل؛ 
لها من xماH تفر° فيه جر�ثيمها(١) �تنمو �تسيطر، فتر� �لرجل 

تحسبه صحيحًا �هو سقيم.
 nبذكريا يعيش  �تيه،  �بين  ماضيه  بين  ما  1بد�ً  ��لمر. 
با�يز  4لى  �نتقل من مثل 5مشق   �Iفإ �لمستقبل،   eلماضي �بآما�
�1 برلين مثًال، ���1 لونًا من �لحيا� جديد�ً ��نطالقًا ميسو��ً بعد 
 cلهذ َيْبُد  لم   ، بعد ِجدٍّ ممكنًا  �لدين ��لخلق، �لهو�ً  بقيو5  ٍد  تقيُّ
�لحيا� �لجديد� 1ثر فيه �هو يعيش فيها، بل �بما تنّبهت في نفسه 
�لذخير� �لدينية فا5�5x تمسكًا. 4نما يبد� Iلك �يظهر �يعمل عمله 
 cلك �النطال% �حّن 4ليه، �ضا% بهذI فافتقد ،cعا5 4لى بلد �I4

�لقيو5 �ثقلت عليه.
�قد شاهدنا هذ� في ناa من 4خو�ننا عاشو� في با�يز مثل 
عيش �لزها5 ��لعبا5، فلما �جعو� 4لى 5مشق هامو� على �جوههم 
يهابوH حر�مًا �ال  ال  تسوقهم شهو�تهم �حدها،   ،nكالحيو�نا
يخافوH عا��ً �ال يحِفلوH بشي.. �لوال 1ني ال 1حب H1 1عر´ 

______________________
(١) �جلرثومة ª �للغة: �ألصل، �جر�ثيم �ألمر�´: 1صو§ا، �4طالقها 

.xصحيح من با' �لتجو >nعلى >�ملكر�با
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ألحد من �لناa بعينه (�ال يجوx لي H1 1عر´ ألحد) لسميت 
لك �جاًال بأسمائهم لتعرفهم.

�1نا ما سرn5 عليك هذc �لفلسفة �لمزعجة 4ّال لتعلم 1نك 
 H1� ،تعيش بذخائر �لماضي في نفسك �بقايا ��5' �لصبا eال تز�
�لذ0 تّدخرc في نفسك �آلH من Iكرياn هو �لذ0 ستحيا به بعد 
 H1 عو5تك؛ فانتبه يا 1خي، بل يا �لد0، لما ينطبع فيها. ��علم
 01�لكل �فيق تر�فقه، �كل مكاH تحله، �كل كتا' تقر±c، �كل 
تسمعه، لكلٍّ من Iلك 1ثر في نفسك، ال تحس به لكنه موجو5 
كالبذ�� �لصغير� في �أل�´. بذ�� xيتوH مثًال، ال ير�ها 1حد �ال 
بها  يمر  من  كل  تضطر  شجر�  يومًا  تصير  �لكنها  4ليها،  يلتفت 
4لى H1 ير�ها. �تبقى مئة سنة على حين يظن من 1لقاها 1نه نبذها 
�xئَغ  تمّكْن  �لسكند�0(١): >ال  �هللا  �بن عطا.   eقا لذلك  �ماها. �
�لقلب من I1نيك، فإنك ال تد�0 ما يعلق بهما منه<. �قد كنت 
 Hعليك أل cعرضت لهذ� �لمعنى في بعض ما كتبت، �لكني 1عيد

.�من �لمعاني ما ال بّد فيه من �إلعا�5 �ال يضر به �لتكر�
�لقد Iهبت 4لى مصر �1نا في مثل سّنك. �1ين مصر يومئذ 
(سنة ١٩٢٨) من با�يس �ليو�؟ �كنت في مصر مثًال مضر�بًا في 
�لتشّد5 ��لبعد عن كل ما يحر� �1 يشين، �عدn منها �1نا 1حسب 
�لذ0  �لمر´   �I4� �تمسكًا،  4يمانًا  4ليها  بسفر0   n55x� 1ني 
�5خلتني فيها عد��c قد تمكن مني، حتى 4ني ال e�x1 4لى �ليو� 

______________________
كلمة   cهذ �لكن   nلو من ضالالÂ كتا' ال >�ِحلَكم<، �هو   ª (١)

حق فيه.
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1عاني 1ثر هذc �لفتر� في عو�طفي �في 1فكا�0. �ما Iلك لفسا5 
يعرفني  �لناa من  في  ليس  فيها طليقًا،   nبل ألنني غد� مصر 
فير�قبني �1 1عرفه فأتهيبه. �1نت في بلد فاسد، �لمحرماn فيها 
معلنة ��لمنكر�n ظاهر�. �Hّ4 4ْلَف �±ية �لحر�� ����5 مشاهدته 
من  Iلك  نعر�  هيبته،  منها  �ُيذهب  �قتر�فه  �لنفس  على   Hيهّو
نسائنا �لمسلماn؛ كاH عهدنا بالو�حد� من نسائنا 1نها تضطر' 
 Vلمحها �ألجنبي من فتحة �لبا' �1 شق �لنافذ�، �تسر H4 Vتجز�
فتقابل �جهه بوجهها �تثبت في  �لرجل  فتتو���، فصا�n تر� 
��1 �ألجنبي ينظر 4لى �xجه �ستكبر  �I4 لرجل� Hعينيه عينيها. �كا
Iلك ��ستنكرc، �ها2 في نفسه تصّوH �لمسلم �نخو� �لعربي، 
 ،V��لشا في  �مر1ته  يماشي  �لرجل   �صا حتى  �لحبل  فتر�خى 
�يضاحكها في �لطريق، �ير�فقها 4لى �لسينما. �صا� من �لعر' 
�لمسلمين من يقد� �بنته 4لى �ألجنبي لير�قصها، يدني صد�c من 
 ���عه على خصرها �يالمس بساقه ساقها، �صاI ها �يلّف�صد
من  �لفاجر�  �لد�عر�   nلحفال�  cهذ في  �لز�جة  يأخذ  �ألجنبي 
�xجها ليرقص معها، فال تستعصم �لمر�1 �ال تأبى، �ال يغضب 

!Hال ينكر�� aال يعجب �لنا� ،��لز�2 �ال يغا
 Hبل لقد سر� هذ� �لد�. 4لى نسا. �لعلما. �لفصحا.، فصر
�لفتنة �حيث تُخشى، فإ�I كشفنه لم  تُؤَمن  يكشفن �لوجه حيث 
يتحرجن من مسامر� �ألجانب من �ألقربا. في �لسهر�، �مساير� 
�ألجانب من �ألصدقا. في �لسفر�. يفعلن Iلك �1ًال بحضر� �لز�2 
�I4نه، ثم يفعلنه في غيبة �لز�2 �بال علمه، ثم يتبع �لوجَه �لشعُر 
 �ثم �لنحر، ��لكّف ثم �لذ��Vُ ثم �لصد�، ثم يكوH هذ� �لحسو

.��هذ� �لفجو
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يفعلونه،  نفعله ألنهم  لإلفرنج؛  تقليد�ً   H4نما كا �هذ� كله 
�ألH �لمستعمرين قد �غتنمو� غفلتنا �هجوعنا في مئة �لسنة(١) �لتي 
يدخر��  فلم  �لما5ية،   ���لحضا في طريق  عنهم  �تأخرنا  مضت 
 ���لحضا  cهذ 4لى  سبقهم  4شعا�نا  في  �سعًا  يألو�  �لم  جهد�ً 
بهذc �ألسلحة  �لعلو� �جهلنا، �قوتهم   cبهذ �تأخرنا، �علمهم 
�ضعفنا، حتى صا� تعظيمنا 4ياهم �هيبتنا لهم حقيقة ��سخة في 

قلوبنا، �عترفنا بها �1 1نكرناها.
�1خالقنا  لقو�نينهم،  شريعتنا  تركنا   H1 نتائجها  من   Hكا�
 Vهذ� كله تقليد�ً على �لسما Hئلهم. �كا�Iلعا�5تهم، �فضائلنا لر
في  �هو   Hبالعيا منا  �لو�حد   c��  �I4 فكيف  بال5نا،  في  �نحن 
متوقد  �لغريز�  ملتهب  شابًا  �لر�ئي   Hكا  �I4 �كيف  بال5هم، 

�لعاطفة، يحمل بين جنبيه نفسًا قد ُحشيت بالبا��5؟
ما�I يصنع �لشا' �لذ0 كاH في بالc5 يفكر في �لمر�1 ليله 
 cيثير على لسانه،  1بد�ً  في خياله �حديثها  1بد�ً  �نها�c، صو�تها 
تلّفَت  حيثما  فيه  ير�  بلد  4لى   �فصا متر،  مئة  بعد  على  مر�ها 
 ،nمميال nمائال nيا��لمثير�n، كاسياn عا  Hلحسا� 1سر�' 
ال يكلفه نيلهن 4ال H1 يشير بيدc فيتر�مين عليه، ال يحجزهن 5ين 
�ال يمنعهن عر� �ال يمسكهن حيا.، في معشر ير�H من �لمدنية 
H1 تستباp �ألعر�´ �يتسافح �لفتياH ��لفتياn، قد هانت �لمر�1 
 n�حتى صا� عرضها يبذe في مل. بطنها �ستر جسدها، �صا

ُتناe بغذ�. �كسا..
______________________

(١) هذ� هو �لتركيب �لصحيح.



٢٢٦

فما�I يصنع �لشا' في هذc �لمحنة؟ �كيف يغفل �آلبا. عن 
هذ� �لبال.؟

بابنه �باً.  4ليه  �لذ0 يبعث  �لبلد  لو سمع �أل' H1 في هذ� 
1�سله  لما  �أللف  به ��حد في   c4صابة �لد (eحتما�)  H1� فتاكًا
4ليه �لو كاH فيه علم �أل�لين ��آلخرين، فكيف يرسله 4لى بلد 
فيه  �تها�نه  بعفافه،  فيه  �تفريطه  بخلقه،  فيه  4صابته   (eحتما�)

بدينه تسعمئة �تسع �تسعوH في �أللف؟
في   c�� عما  �لسباعي  �لشيخ مصطفى   Iألستا� لقد حدثني 
�1�با لما Iهب 4ليها للتد��0 (شفاc �هللا �1تم عليه نعمة �لعافية)(١) 
�مُتحن  لو  1نه  �1يقنت  �لعجب،  من  1عجب  شيئًا  ��هللا  فسمعت 
��هللا  عليه  لخيف  هنا�  شبابنا  به  يمتحن  بما  �لعابد   (٢)xلعجو�

�لسقو�.
�للذ� �قصد  �بتغا.  على   ��مفطو �لبشرية  �لنفس   Hلك ألI
4لى   ��النحد�  Hأل� �النطال%،  4لى  ميالة  �لعنا.،  �تر�  �لر�حة 
�لمعصية 1هوH من �لتسامي 4لى �لطاعة؛ كالما. 1َْفِلْته يتحّدْ� 4لى 
في  قلَّ  لذلك  بمضخة،  4ال  يصعد  ال   c1َْصِعد� �لو�05،   ��قر�
�مجالتهم  جر�ئدهم   nكثر�  ،Hلعاصو� �َكُثَر   Hلطائعو�  aلنا�
 pيلّو �لفاسد  �لرجل   H4 فيه.  هم  ما  4لى  ��سائلهم  �1ماكنهم 
للشا' �لصالح بالجميالn �ما يقّد� من �للذ� بقربهن، ��لخمر 

______________________
 ª�1§ا- سنة ١٩٥٩، �تو ª �(١) ُنشرn هذc �ملقالة -كما هو مذكو

�لشيخ �لسباعي ��ه �هللا بعد Iلك ßمس سنني (¦اهد).
.Ëxللغة خاصة باملر�1 �لكنا �ستعملناها جتو� ª x(٢) كلمة عجو
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�ما يتوهم من �للذ� بشربها، ��لقما� �ما يؤمل من �لربح بتعاطيه، 
فإلى   .cفيفسد لذ�   Hكل مكا� '��لمر�قص ��لمشا 4لى   cيأخذ�
1ين -لعمر0- يأخذc �لرجُل �لصالح ليصلحه، �ما �لذ0 يغريه به 
4ال H1 يعدc لآلخر� �لغائبة بدًال من �لدنيا �لحاضر�؟ �Iلك مطلب 
 .eال يصعد 4ليه 4ال بجهد �5نه جهد �لسجن ��لضر' ��لقتا eعا
لذلك جعل �هللا هذc �لمنزلة لمن يؤمن بالغيب �كر� �لثنا. عليه في 
�لقر�H، �لذلك 1خبر �لنبي ‘ بأH سبعة يظّلهم �هللا بظل �لعر� 
يو� ال ظل 4ال ظله، يو� �لحشر للحسا'، منهم �لشا' �لذ0 نشأ 
 n�I �1جل 5عته �مر�في طاعة �هللا �قا�� مغرياn �لشبا'، �منهم 

جماe حتى �I4 تمكن منها Iكر �هللا فقا� عنها.
*   *   *

H4 سفر �لشا' �حدc 4لى �1�با خطر مؤكد، �لكن �آلبا. ال 
ينتبهوH 4ليه �ال يفكر�H فيه.

4نهم يربوH �لولد على �لعفا� �يحمونه من فتنة �لنسا.، حتى 
�I4 ما ظنو� 1نه �ستقا� �صلح، ��ّطن نفسه على �لعفة ��لتقى، 
�طو� جو�نحه على مثل �لنا� �آلكلة من لذV �لشهو�، نقلوc 4لى 
بلد كل شي. فيه مباp، �لفتن فيه تحف به من كل جانب، �قد 
�xلت �لمو�نع �سقطت �لحد�5، فليس H�5 �لمعصية حد، ال حد 
�لدين في بلد ال يدين بدين �إلسال�، �ال حد �لعا� في بلد ال ير� 

.ً���لعا� عا
فهال فكر �آلبا. في مصير �1ال5هم حين يبعثوH بهم ليد�سو� 

في 5يا� �لغر'؟



٢٢٨

فاجعل  �ألمر،  1خي- �ُقضي  يا  -1نت  فقد Iهبت  �بعد، 
�لمعصية �بقا.  لذ�  �5ئمًا Iها'   �بين عينيك، �تصو �هللا  خو� 

عقابها، �Iها' 1لم �لصبر عنها �بقا. �لثو�' عليه.
��سأe �هللا �لعوH ��ستمد منه �لقو�، ��لسال� عليك ��حمة 

�هللا، �1ستوV5 �هللا 5ينك �خلقك.
*   *   *



٢٢٩

صو� من تا�يخنا �لعلمي

نشرn سنة ١٩٥٩

هذc صو� من تو��يخ علمائنا، 1بعث بها 4ليكم �حدها ال 
1بعث معها بتعليق �ال بياH، �لتحدثكم هي حديثها �لتعلقو� 1نتم 
 ،Hتعرفو بأضد�5ها من سير من   �1 بأشباهها  عليها، �لتذكركم 
 nكالصنجا Hألخالقهم، �لتكو aلهم ��لمقيا �فتكوH كالمعيا
كفة  �تطيش  قو�  كفة  بها  ترجح  عليهم،  حكمكم  مو�xين  في 

�خرين.
 Hلقر��� eأل�� ��لو 1خذn هذc �لصو� من تو��يخ �لصد
�لماضية، حيث �لدين غضٌّ ��لزماH مقبل ��لعلم في شبابه يتوثب 
من �لنشا� �يتفجر بالقو�، لر1يتم ��هللا عجبًا من �لعجب، �عند0 
�لقريب،  �ألمس  من  �خذها   H1  nثر� �لكني  �لكثير.  Iلك  من 
 '���لعلم في كهولته يمشي مشية �لعاجز، يتلمس �لجد��H �يقا
�لخطو، ال يستطيع H1 يجانب �لطريق �لمسلوكة خشية H1 يتعثر 
�1 يضل، لتر�� H1 �أل�´ ال تخلو من قائم هللا بحجة، �H1 1مة 
قيا�  4لى  محمد 4لى خير، �1نها ال تز�e طائفة منهم على �لحق 

�لساعة.
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-١-
�لمغر'،  بعد  في مصر،  �ألxهر  �لجامع  نحن في صحن 
�كاH شيخ �ألxهر �لرجل �لعظيم بعلمه، �لعظيم بمنصبه، �لشيخ 
�لمشهو�)(١) �قد قعد على عا5ته كل عشية  �لباجو�0 (�لمؤلف 
�1قبل �لعلما. ��لطلبة يقبلوH يدc(٢). �كاH �لشيخ مصطفى �لمبلِّط 
1كبر منه سنًا، �كاH قد ناxعه مشيخة �ألxهر ��xحمه عليها �لم 
 �للباجو�0 صا  n�فلما صا بها جهد�ً،   xلفو� سبيل  في  يّدخر 
يعظمه �يرعى له حق منصبه، فلما 1قبل �لناa هذc �لعشية على 
 0��لشيخ لتقبيل يدc �ندa بينهم �قبل يدc معهم، فانتبه له �لباجو
�عرفه، فوثب قائمًا �1مسك بيدc �جعل يبكي �يقوe: حتى 1نت 

يا شيخ مصطفى؟ ال! ال!
فقاe �لشيخ مصطفى: نعم، حتى 1نا. لقد خصك �هللا بفضل 

�جب H1 نقّرc، �صرn شيخنا فعلينا H1 نوقر�.

-٢-
�هذc صو�� 1خر� من �ألxهر في ساعة �لظهير�، �قد خال 
 Hيتر�جعو قاعدين  لبثو�  طال'  4ال  فيه  يبَق  �لم  �لمد�سين  من 
�لكتب،  من  كتا'  في   Hينظر�  �1  ،a��لد مسائل  من  مسألة 

______________________
(١) تقلد مشيخة �ألxهر سنة ١٢٦٣هـ H1 Ì4 توª سنة ١٢٧٧ (¦اهد).

 Àيطلبه �لعا À به ما aيكن يعرفه �لسلف، �ال بأ À À(٢) تقبيل يد �لعا
�àرR عليه �ميد يدc لكل من يسلم عليه، يضعها 1ما� فمه ليقبلها!
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يرقبونه من   �1 فيجيبهم،  يسألونه  �لمشايخ  بشيخ من   Hيحّفو  �1
بعيد �هو جالس يعد 5�سًا �1 يتلو سو��، ينظر�H 4ليه نظر تجّلة 
مخلصين،  صا5قين  عاملين  علما.  كانو�  �لمشايخ   Hأل  ،��4كبا

فكاH �لطال' ير�H تعظيمهم من �لدين.
�لرحمن  عبد  �لشيخ  -يومئٍذ-   Hكا� �ألxهر،  شيُخ  �5خل 
�لشربيني(١) �لعالم �لمصنِّف �لذ0 كاH من مز�ياc 1نه لم يتزّلف 4لى 
كبير قط، فقا� �لطلبة كلهم �حتر�مًا له ��قف �لمشايخ يحيونه، 
�لمسجد شيخًا مسنًا  فحياهم �1��H1 5 يمضي، فلمح في طر� 
في ثيا' خشنة مضطجعًا على جنبه، يظنه من ال يعرفه فالحًا قد� 
�لساعة من بلدc فجا. يستريح في �لمسجد، فوضع شيخ �ألxهر 
حذ�.c بعيد�ً �1قبل يمشي على 1طر�� 1صابعه مترفقًا حتى �صل 

4ليه، فقعد �1خذ يدc فقبلها.
xيك(٢)  4يش  له:   eقا  H1 على   5�x فما   ،cفر� �لنائم  فانتبه 

يا عبد �لرحمن؟
ففرp شيخ �ألxهر بهذc �لتحية فرp من حّيته �لمالئكة.

�كاH �لنائم هو �لشيخ �ألشموني، �لعالم �لمعر��.

______________________
 Ëهد�x ع�ِ� Hته 1نه كاÉتر ª� ،هر سنة ١٣٢٢ هـx(١) �© مشيخة �أل

À يتزلف لكبM (¦اهد).
(٢) �من هنا جا.n كلمة >x4ّيك< �ملصرية، �كلمة 0x 1صلها >سّي< 

.>Hهو �ملثيل ��لشبيه، �من قو§م >ال سّيما فال�



٢٣٢

-٣-
�لشيخ �ألمير   c��x في قصر حاكم مصر، �قد Hنحن �آل�
�لحو�شي  صاحب  �هو  سنة)(١)  �خمسين  مئة  قبل  (�لمتوفى 
بينه �بين   Hلمالكية، �كا� فقه  �لنحو ��لشر�p في  �لمعر�فة في 
بعد Iلك(٢) خصومة  �لذ0 �لي مشيخة �ألxهر  �لقويسني  �لشيخ 
معر�فة، فسأله �لحاكم عنها (�كاH يحب H1 يقف على حقيقتها 
�ما  �لخير،  4ال  بيننا  "ليس  �ألمير:  �لشيخ   eفقا بينهما)،  ليوفق 
�لقويسني   pمد� هذ�".  من  بشي.  �لقويسني حدثك  �لشيخ  1ظن 
بينه   ��5 بما   cخّبر� �لقويسني  على  فمر  خر2  ثم  عليه،  �1ثنى 
 eلقويسني: "صدقت، ما قلت له شيئًا". فقا� eبين �لحاكم، فقا�
�ألمير: هكذ� يكوH 1هل �لعلم، يسّو�H ما بينهم في خاّصتهم، 
1ما مظهرهم فيجب H1 يكوH قد�� في �لتآلف ��لخير 4مساكًا على 

عر�� �إلسال� �حفظًا لكر�مة �لعلم.

-٤-
�لحق  من طريق  4ّال  �لصد�قة   Hيبتغو يكونو�  لم  1نهم  على 
�لباطل  طريق  من   n.جا  Hفإ �لخير،  على   Hلتعا��� ��لصد% 
يتزلف �ير�ئي �يحّب  �لذ0  �لعالم   Hتركوها �1عرضو� عنها، أل

______________________
١٢٣٢هـ  سنة   ªتو �لسنبا�0،  �1د  بن  بن "مد  �Üه "مد   (١)
 Hأل >Mبالعربية، ��شتهر بلقب >�ألم Àهر0 مالكي عاx1 (�١٨١٧)؛

جدc كاH 1مËM بالصعيد، �1صله من �ملغر' (¦اهد).
(٢) �قد �© مشيخة �ألxهر سنة ١٢٥٠هـ (¦اهد).
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H1 يمدp بما ليس فيه �H1 ُيذَكر بما لم يعمل يخالف عن سبيل 
�لعلما..

1��0 لكم قصة �قعْت في مد�سة �لقضا. �لشرعي في مصر، 
�لمحافظين  �كاH مديرها يومئذ محمد عاطف بركاn. �كاH من 
�لمد�سة  في  �ظيفة  خلت  �قد  به،  ��لمتمسكين  �لصد%  على 
�غب فيها 1ستاH�I: شيخ من �لمشايخ �1ستاI من �ألفندية، فلم �
 5��يحّب H1 ير5ّ 1حد�ً منهما، �سعى حتى �جد لكل منهما عمًال �1
�� قّدمت �لشيخ �خّصته بالوظيفة. �xيسعفهما معًا، �لكن �لو H1
 Hلمسألة ليست في يد0، �لو كا� H4 :له eجا. يشكر �لمدير فقا�

�ألمر في يد0 ما عّينتك.

-٥-
1ما صدعهم بالحق �جهرهم به، فإني 1��0 حا5ثًا ��حد�ً 
شاهد�ً عليه. لّما تو�لت �لهز�ئم على مصر في حربها مع �لحبشة 
��قع �لخلف بين قّو�5ها، قاe �لخديو0 4سماعيل لوxيرc شريف 
ليقر±�� صحيح  �لعلما.  نجمع   :eقا نصنع؟   H1 تر�   �Iما باشا: 

.0��لبخا
0 ��5 �1 تميمة، �كأHّ �لمهم تحريك �كأHّ صحيح �لبخا

�للساH بألفاظه ال حمل �لقلب ��لجو��p على �لعمل بما فيه!
فجمع �لعلما. في �لجامع �ألxهر �جعلو� يقر±�نه ��لهز�ئم 
بالعلما.   pفصا �ألxهر،  4لى  بنفسه  �لخديو0  فجا.  تتو�لى، 
�بالشيخ �لعر�سي شيخ �ألxهر �قاe لهم بلهجة �لمغيظ �لمحنق: 
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4ما H1 هذ� ليس �لبخا�0، �1 1نكم لستم �لعلما.!
فوجمو� �صمتو�، �لكن عالمًا من �خر �لصف لم يصمت 
�لم َيِجْم(١)، بل صاp به: منك يا 4سماعيل! فإنا ��ينا عن �لنبي‘ 
1نه قاe: >لتْأُمُرHّ بالمعر�� �َلَتْنَهُوHّ عن �لمنكر، �1 ليسّلطّن �هللا 

عليكم شر��كم، فيدعو خيا�كم فال يستجا' لهم<.
فز�5 �جو� �لمشايخ ��ضطربو� �جزعو�، ��قف �لخديو0 
فانصر�   �ثم �ستد� �لغضب،  يتمّعُر من  ينطق ��جهه  لحظة ال 
 Hَشأ) �لمتكلم  �لشيخ   Hيؤنبو �لعلما.  �1خذ  باشا.  شريف  �معه 
هو  �ألصل   Hكأ به،  �ينا05  بالحق   Vيصد من  كل  مع   aلنا�
 :Hيقولو� �ألصل)  �لصر�حة خال�   Hكأ�  ،�����لمد� �لمساير� 
ما�I صنعت بنفسك؟ �لما�I عرضتها للتهلكة؟ �هو ال يبالي بهم 
�ال ير5 عليهم. �ما كاH لمن يقو� بمثل ما قا� به H1 يبالي بلو� 

�لالئمين.
�لم تمّر ساعة حتى جا. �لشرطة يدعونه لمقابلة �لخديو0، 

فقاe �لناa: قد Iهب! �عّد�c مع �لموتى.
معه  ليس   cحد� هو   �Iفإ �لخديو0،  على  فُأ5خل  �ُحِمل 
�لذ0  �ما   :eقا عليه.  فأعا5  قلته.  ما  علّي  1َِعْد  له:   eفقا 1حد، 
مباحًا؟  �لربا  1ليس  مباحًا؟  �لزنا  1ليس  1فندينا!  يا   :eقا صنعناc؟ 

1ليس؟ 1ليس؟
�مضى يعّد5 �لمنكر�n. قاe: �ما�I نعمل �قد �قتبسنا مدنية 

______________________
(١) من َ�َجَم َيِجُم، مثل �عد يعد، ��ضح يضح.



٢٣٥

�1�با �هذc عا�5تها؟
قاe: فما Iنب �لعلما.؟

-٦-
�لمجاIيب  �لمغفلين  xهد  ال  �لدنيا؛  في  �xهدين  �كانو� 
يفزعوH من  �لخفافيش،  �لمظلمة مثل  �لز��يا  يعيشوH في  �لذين 
ضو. �لنها�، بل �لزهد �لحقيقي، xهد �لصحابة ��لتابعين، xهد 
من يعر� �لدنيا �يسعى لها سعيها �لكن �لدنيا ال تتملك لّبه �ال 
 Hيشتغل للعلم، �يكو� pيسكن حبُّها قلَبه، �من يعمل لإلصال
له في نهضة 1مته 1برx �ألثر، �يكوH 1كبر هّمه �ضا �هللا ��لنجا� 
في �آلخر�، ال �ضا �لناa �ال متع �لدنيا. �من xهد في �لدنيا لم 
يعظم 1هلها �لم يخضع لهم، �جاهرهم بالحق �بّيَن لهم حكم 

�هللا، �قا� فيهم مقا� �لدليل �لها05 ال �لسائل �لطامع.
5خل �للو�5 كر�مر جبا� مصر �حاكمها يومئذ على �لشيخ 
�ألنبابي شيخ �لجامع �ألxهر، فلم يقم له �لشيخ ��5ّ عليه �لسال� 
�للو�5، �قاe له:  �مّد يدc فصافحه �هو قاعد، فاستعظم Iلك 
 :eقا لي؟  َتُقْم  َلْم  َفِلَم   :eقا نعم.   :eقا للخديو0؟  تقو�  1لست 
 :e5 ليس مّنا، ��هللا يقو�H4 �لخديو0 هو �لّي �ألمر منا، ��للو

{1طيعو� �َهللا �1طيعو� �لّرسوeَ ��1لي �ألْمِر ِمنكم}.
 Hهي �لوطنية �لخالصة. �ما كا cهذ� ،Hهي عز� �إليما cهذ�
من �للو�5 4ّال H1 1كبر فيه هذc �لصر�حة �صا� يعظّمه �يجّله 1كبر 

.eإلعظا� ��إلجال�



٢٣٦

-٧-
��نظر�� 4لى موقف �لشيخ محمد عبدc مع �للو�5 كر�مر: 
� �لشيخ �للو�5 مر�، فقابله �لناموa (�لسكرتير)، �لم يعرفه، �x

فقاe له: H4 �للو�5 كر�مر غائب.
 ،5�فتر� بطاقته �عا5، فلم يبتعد خطو�n حتى 1حّس �للو
فبعث �لناموa يدعوc �يعتذ� 4ليه، فقاe �لشيخ: في فرصة 1خر�. 

�لم َيُعْد.

-٨-
��نصر�فه عنها  �لدنيا  في   cهدx لشيخ طاهر(١) في�  ��1خبا
1شهر من H1 ُتذكر. من Iلك 1نه لما قد� مصر ��حتا2، جعل يبيع 

______________________
�لشا�  بال5   ª �لعلمية  �لنهضة  ��ئد  �جلز�ئر0،  طاهر  �لشيخ  �هو   (١)
ª �لقرH �ملاضي. �كاH يهو� Éع �لكتب منذ كاª H �لسابعة من 
 Áلنفيسة ح�  nملخطوطا�� ���لنا5 �لكتب  عمرc، فجمع كثËM من 
صا� مرجع فيها، �1نشأ �5� �لكتب �لظاهرية ª �لشا� فصا�n من 
 aلقد�  ª 1نشأ كما   ،nباملخطوطا �1حفلها  �لشر%   nمكتبا  È1ك
مد�  ֲדا  �1قا�  ١٣٢٤هـ  سنة  مصر   Ì4 �هاجر  �خلالدية.  �ملكتبة 
��حتا2 فباV 1كثر كتبه. �كاH يتقن -مع �للغة �لعربية- �للغاn �لتركية 
��لفا�سية ��لفرنسية ��لسريانية ��حلبشية ��لع�Èنية. له ª >�ألعال� 
 Mب للعلم ��لعلما.، كث" Hخرها: "كا� ª ة حافلةÉلشرقية< تر�
�الطالV، كرمي �ألخال%، �كاH يرفق بالضعفا. �àمل على �لعظما. 
 nث على تعلم لغاà� ب �ملدنيةà� Ëكره شديد ��يكرc �الستعما

�لغر'" (¦اهد).



٢٣٧

من كتبه، �كتبه 1عز شي. عليه. �كاH قد 1نفق في شر�ئها كل ما 
تملك يد�c، ال سيما �لمخطو� �لنا5� منها. �كاH يرضى H1 يبيع 
�لكتا' لد�� �لكتب �لمصرية بعشرين �ال يرضى H1 يبيعه للمتحف 
�لبريطاني بمئة، ليبقى �لكتا' في 1يد0 �لمسلمين، حتى لم يكد 

يبقى عندc من �لكتب 4ّال �لقليل.
فقاe 1حمد تيمو� باشا للشيخ علي يوسف صاحب �لمؤّيد 
 I1ال تر� يا 1ستا :(محب �لدين �لخطيب Iكما ير�0 خالي �ألستا)
Hّ1 من �لو�جب على مصر H1 تعر� لهذ� �لعالم �لجليل قد�c فتستفيد 
من علمه �فضله في �5� �لكتب مثًال، �هو �ليو� 1علم �لناa بالكتب 

�إلسالمية �قد كاH هو �لمؤسس للمكتبة �لظاهرية في 5مشق؟
فوعدc �لشيخ علي بالسعي في Iلك. �كانت له منزلة معر�فة 
 H1 ير يتمنىx� لحكومة، �كل� n���x� في �لمعّية �لخديوية �في

تكوH له يد عند �لشيخ علي يوسف ليقابله بمثلها عند �لحاجة.
�لكن �لشيخ لّما بلغه �ألمر �عتذ� بأنه �عتا5 �لمطالعة في �لليل 
4لى �لفجر �ليس من �لسهل تغيير عا5ته �هو في سن �لشيخوخة. 
 �فسعى له �لشيخ علي فُرّتب له معا� من �لخديوI� ،0هب تيمو
باشا يبلغه Iلك، فقاe له �لشيخ طاهر: كأني كنت معك لما كّلمت 
�لخديو0 بشأني، �قلَت له 4نك سمعتني 1ثني عليه لعنايته بالكتب 
�لعربية. �لكن من �لذ0 يضمن لك 1ني ال 1قف منه عكس هذ� 
 Iلك �لعمل؟ �ألحسن يا 1ستاI منه ما يناقض ��لموقف �I4 صد
1ّال تعر´ نفسك لما قد َيْسَو5ُّ به �جهك بسببي، �4ني بحمد �هللا 
 H1 جو�في سعة �ال حاجة بي 4لى �لر��تب �ال 4لى �لوظائف، فأ

تعمل لقطع هذ� �لر�تب.



٢٣٨

-٩-
��� �أل' 1نستاa �لكرملي 1نه ��1 عالم �لعر�% �لشيخ �
�أللوسي(١) يلبس بعد �الحتالe حذ�. من 1حذية �لجند �لبريطاني، 
�خيصة، فقاe له: يا موال0، 1��� تلبس في �جلك  Vكانت ُتبا�
ما لم يرH1 5 يلبسه جند �إلنكليز 1نفسهم لضخامة هذc �ألحذية 

�شكلها �لقبيح �لصوتها �لمزعج عند �لمشي.
قاe �لشيخ: 4ني 1قنع بما تيّسر.

�لم يِز5ْ على Iلك.
�كاH قد �صل 4لى حالة من �لفقر ال مزيد عليها. فلما عر� 
لير�  ثالثمئة  4ليه  1هد�  كوكس  برسي  �إلنكليز0  �لمعتمد  Iلك 
�فضًا  فرفضها  4ليه،  بتقديمها  �لكرملي  �كّلف  4نكليزية،  Iهبية 
قاطعًا �قاe: خير لي H1 1موn جوعًا من H1 �خذ ما ال 1تعب في 

كسبه، ال سيما �هو من عدّ� بال05.
فألّح عليه 4لحاحًا متو�صًال، فقاe له: ال تكثر من 4لحاحك 

لئّال 1طر�5 من بيتي طر5 من ال عو�5 له 4ليه.
 �له هو �جماعة من 1صدقائه �تالميذc، حتى صد فسعى 

______________________
 e1حو� ª '�(١) 1ظنه �لشيخ "مو5 شكر0 �أللوسي، صاحب >بلوÇ �أل
 Vسع �الطال�� Hكا� ،Vب للبد��لعر'<. كاH �5عي Ì4 �إلصالp "ا
على  1ثري  سلفي  ��لنحل  �مللل  1صحا'   nمقاال معرفة   ª 4مام 
مذهب شيخ �إلسال� �بن تيمية. �توª ببغد�5 سنة ١٩٢٤ (¦اهد).



٢٣٩

�ألمر بتوّليه قضا. بغد�5. فلّما جا±�c بالتولية قاH4 :e هذ� �لمقا� 
يستلز� علمًا �xخر�ً �Iمة ال غبا� عليها ��قوفًا تامًا على �لفقه، �1نا 

ال 1جدني مستكمًال هذc �لشر�� �ال 1صلح للقضا.. ��فض.

-١٠-
�إلما�  تالميذ  من  �هو  xناتي،  محمو5   Iألستا� �حّد� 
عليه  1نه 5خل  �لكامل(١)،   p��لمرصفي شا سيد  �لشيخ  �للغو0 
يومًا �قد سكن �5��ً بالية من حّي قديم. فر�c قد جلس على حصير 
�لحصير   eلكتب، �من حو� �لغرفة يكتب �يطالع �حوله  �سط 

خيط من عسل �لقصب مرشو� على �لبال� يحيط به.
فسأله: ما هذ�؟

قاe: هذ� خندقي من هجو� �لبق!
�لعظيم   pلشر� هذ�  >�لكامل<،   pََشَر �لحصير  هذ�  �على 

�لذ0 يفاخر به عصُرنا �لعصوَ� �لخو�لي.

-١١-
�لشيخ  �لنو�0 �ألxهر كاH شيخه   Hلشيخ سليما� َقِد�  �لما 
�لدقهلية. ��لمدير  به مدير  H1 يوصي  �لباجو�0، فسأله  4بر�هيم 
�قة � له  فكتب  عندنا،  �لمحافظ  هو  �لمصريين-   pفي �صطال-

______________________
�غبة �آلمل من كتا' < cاÜّ 5Èّ(١) �ضع شرح لكتا' >�لكامل< للم

�لكامل<، طُبع á ªانية 1جز�.. �توª سنة ١٩٣١ (¦اهد).



٢٤٠

بمساحة 4صبعين هذ� نّصها:
�لَدنا مدير �لدقهلية،

��فعه من طلبة �لعلم يجب 4كر�مه.
خا�5 �لعلم ��لفقر�.: 4بر�هيم

فرفعت �لو�قة عن �ألسر� كلها ظلم تلك �أليا�، �خّلصتهم 
من �لسخر� ��لمعونة ��فعت من شأH �لشيخ.

هكذ� كانت منزلتهم عند �لحّكا�.
 a��لخديو0 عّباa �أل�e يجي. �ألxهر �يحضر 5  Hكا�
 Hلعّلٍة فيه. فكا ´��لشيخ �لباجو�0، �ال يستطيع �لترّبع على �أل
�لشيخ يأمر بكرسي قش صغير فُيجَلب له من قهو� بلدية 1ما� با' 

�لمزينين، فيجلس عليه �لخديو0 بين �لطََلبة ��لمستمعين.
 H1 5لرسمية في �ألعيا� nكانت �لعا�5 في مصر 1يا� �الستقباال�
 ،Hهم �قو� �ينصرفو� Hفيسّلمو Hيقف �لخديو0 فيمّر به �لمسلمو
4ّال �ألمر�. من 1ُسر� �لملك ��لعلما. فكاH يقعد لهم �تقد� لهم 
�لقهو�، �كاH يجلس للعلما. كل يو� سبت من كل 1سبوعين جلسة 

تسمى >�لتشريفة �لصغر�<، يكّلمهم �يسمع منهم.

-١٢-
 �فز� �لعلو�،   ��5 في   ً�I1ستا �لطويل  حسن  �لشيخ   Hكا�
�لمالية،  ��. ��xير xئيس �لو� Hيا´ باشا، �كا��لمد�سَة يومًا 
�معه �xير �لمعا�� علي مبا�� باشا. فدخل غرفة �ألساتذ�، فلّما 



٢٤١

��c �لشيخ حسن قاe له: يا باشا، 1ما �H لكم H1 تجعلوني معكم 
�xير�ً؟

فدهش �يا´ باشا، �قاe له: ما هذ� يا شيخ حسن؟
قاe: ما تسمع يا باشا؟
�� تريد؟�x� 0ّفأ :eقا

قاe: �لمالية.
قاe: لما�I؟

قاe: ألستبيح 1مو�لها!
فغضب �لرئيس �قطع �لزيا�� �خر2، �قاe لمبا�� باشا: ال 

.ً��بّد H1 ُتخر2 هذ� �لرجل من خدمة �لحكومة فو
قاe علي مبا�� باشا: �ما�I 1صنع مع علما. �أل�´ �هو 

عالم عالمي؟
�لخديو0،  على  ليدخل  يومًا  �لطويل  حسن  �لشيخ  �جا. 
فكّلفوH1 c ينزV عنه عبا.ته �يدعها في �لبهو، فأبى �قاe: 1قف بها 

في صالتي �1قابل بها �بي، �ال 1قابل بها �لخديو0؟

-١٣-
 ،cلشا� في عصر� �لحلبي عالِم  �لشيخ سعيد  �1ختم بقّصة 
4بر�هيم  �لشا�   �جّبا عليه  فدخل  �جله  ما�5ًّ  5�سه  في   Hكا �قد 
باشا، �بن محمد علي صاحب مصر، فلم يتحّر� له �لم يقبض 



٢٤٢

�جله �لم يبّدe قعدته. �تأّلم �لباشا �لكنه كتم 1لمه، �Iهب فبعث 
 eيا� Hمليو eهبية (�كانت -يومئٍذ- تعدI 4ليه بصّر� فيها 1لف لير�
 Hّ4 بها: قل للباشا c.لذ0 جا� eللرسو eفر5ّها �لشيخ �قا ،(Hآل�

!cجله ال يمّد يد��لذ0 يمّد 
*   *   *



٢٤٣

�لطّال' ��لعطلة

Iُ1يعت سنة ١٩٥٩

لم تكن في 5مشق كلها في 1يامنا 4ّال 1�بع مد��a �بتد�ئية 
يكونو�  فلم  �ألهلية،   a��لمد� في  �لتالميذ  1كثر   Hفكا فقط، 
1بو�بها في  تفتح   a��لمد�  cهذ Hلصيفية أل� �لعطلة   cهذ Hيعرفو
�ألقل  (4ّال  �ألميرية   a��لمد� �لشتا.. �كاH تالميذ  �لصيف �في 
�خر   Hكا  �Iفإ  ،a��لمد�  cهذ في  �لصيف  مد�   Hيقضو منهم) 
4ليها. �لم يكن يعر�  1يلوe (سبتمبر) �فتحت مد��سهم عا��5 
بالصبحية   Hيكتفو �لجباe، فكانو�  �لصيف في  �لدمشقيوH قضا. 
���H، �من I�1 �لربو� �1 �لشا H�1 �لميز� xلبا� ���لمسوية في صد
1��5 �الستجما� 1مضى 1يامًا في 5ّمر �1 �لهامة، ثم 1بعد�� �لنجعة 
��لفيجة،  �بّسيمة  ��ألشرفية  �لجديد�  في   aلنا� مجمع   �فصا
تستأجر �ألسر� �5��ً من �5� �لفّالحين �1 غرفة من �5� تقضي فيها 

ليالي �لقمر، �H4 1طالت 1مضت فيها شهر�ً.
فتبّدلت �لحاe �آلH؛ فصا�n �لمد��a �البتد�ئية �لرسمية 
 aكثير من �لنا �عشر�5�5x�� ،n �إلقباe على �الصطيا�، �صا
يقضي �لصيف كّله في �لزبد�ني �مضايا �بلوH�5، فصا� من نتائج 
�الصطيا� ��نتشا� �لمد��a �ألميرية H1 بقي �لتالميذ مد� �لصيف 



٢٤٤

بال مد�سة. �كاH من نتائج Iلك H1 نشأn مشكلة جديد�، هي 
مشكلة �أل�ال5، ما�I تصنعوH بهم في �لصيف؟

هل تنو�H1 H تحرموهم حقهم في �للعب ��لحركة ��النطال% 
�تكّلفوهم H1 يقعد�� طوe �لنها� صامتين جامدين في هذc �لطو�بق 
 H4ّال لتكو nلعطلة سجنًا عليهم، �هي ما ُ�جد� Hلمغلقة، فتكو�

��حة لهم �متعة ألنفسهم؟
4لى   Hتذهبو هو�هم؛  على  تطلقوهم   H1  Hتنو� 1نتم   �1
من   Hيقفز� �لمسكينة،  لأل�  �لبيت  في  �تتركونهم  1شغالكم 
حولها من �لصباp 4لى �لمسا.، �يز�غوH منها يوّسخوH ما نظّفته 
�يفسد�H ما 1صلحته، �يكسر�H �آلنية �يمّزقوH �لستائر، فتطلع 
��حها منهم �1 تضيق بهم، فتقذ� بهم 4لى �لشا�V، يجتمعوH فيه 
 Hبو�بأ�ال5 �لجير�H فينّطوH �يثبوH، �يصيحوH �يزّيطوH، �يتضا
 Hلنائم �يضايقو� Hلمريض �يوقظو� Hفيزعجو ،���يتر�موH بالحجا
�لعبا5، �تكوH لهم �لطر% مد��a شيطانية تعّلمهم كل بذ0. من 
�لقوe �قبيح من �لفعل، ثم ال يعوH�5 4لى �لد�� 4ّال بثيا' �سخة 
�مالبس ممزقة، ��بما عا5 1حدهم 4لى بيته محموًال قد شّج �1سه 
 ،���جله �قعة، �1 لطمته 5��جة، �1 ضربته سيا nحجر، �1 كسر

فال يكوH لعب �أل�ال5 في �لطريق 4ّال شر�ً عليهم �على �لناa؟
فما �لعمل؟

1ما �أل�ال5 �لذين يذهبوH مع 1هليهم 4لى �لمصايف فال كال� 
لنا �آلH فيهم، �H4 كانت لنا عوH4- �5 شا. �هللا- 4لى �لكال� عنهم. 
بقي �لذين ال يصطا� 1هلوهم، �هؤال. هم موضوV �لمشكلة؛ 
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ألH من يمضي �لصيف كّله في �لجباe هم �ألقل عد�5ً ��لكثر� من 
�لناa تبقى في 5مشق، فما�I يصنع هؤال.؟

لقد كنت كتبت في جريد� �أليا� من 1سابيع 1عالج هذ� �ألمر 
من �لجهة �لجماعية، �بينت ما يصنع �لقو� في 1ميركا �في غيرها 
1عالج  �4نما  هنا�(١)،  قلته  ما  هنا  1عيد  �لبا'، �لست  هذ�  من 
�لفر5ية بعد H1 عالجته 1مس من �لوجهة  �ليو� من �لوجهة  �ألمر 

�لجماعية.
H4 علينا H1 نجد للتلميذ في �لعطلة 1عماًال تقّو� خلقه �تزيد 
ثقافته، �1 تقو0 جسمه �تحسن صحته، �1 تد�به على مو�جهة 

.eلحيا� �تمكنه من �كتسا' بعض �لما�
ليس  �لعمل   H1 للسامعين  1بّين   pلشر� في  1فيض   H1 �قبل 
 c5في 1ميركا �غيرها من يعّو �عيبًا، �H1 من 1بنا. �لموسرين �لكبا
1هله �كتسا' �لماe في �لصيف من 01 طريق حالH1� ،e طال' 
في   Hيعملو�  Hلصحو� بغسل  �لمطاعم  في   Hيشتغلو  nلجامعا�
بيع �لجر�ئد �ال ير�H في Iلك بأسًا، ال عن حاجة للماe، فِمن 
�بائهم َمن يملك �لماليين حقًا، بل لتعويدهم �لكسب ��العتما5 

على �لنفس.
بجلي  ليشتغل  بابنه  يبعث   H1  '1 كل  من  1�يد  ال  �1نا 
 Hكا Hيفكر �أل' �1ًال؛ فإ H1 يد��لصحوH �1 بيع �لجر�ئد، بل 1
 Hعليه 4عا�5 �المتحا Hسه، �1 كا���لدc مقصر�ً في 5�a من 5

______________________
لو� �لطال' ª عطلة �لصيف<. (١) مّر Iلك ª هذ� �لكتا': مقالة >شغِّ
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5�سه  ير�جع   H1 هو  عليه  يجب  ما   eفأ� �لمو�5،  من  ما�5  في 
 pحة �لعطلة فبذنبه، �لو لم يستر���يستعد المتحانه، ��I4 ُحر� 
�قت �لشغل لما �ضطر H1 يشتغل �قت �لر�حة، �لعله يعتبر فال 

ُيخدV بحال�� �لذنب بعدما �I% مر��� �لعقوبة.
 a��H4 كاH �لولد ناجحًا �ليس عليه �متحاH يعيدc �ال 5
له -قبل كل شي.- مجلسًا من  يعّد   H1 1بيه  يحضرc، كاH على 
مجالس 1هل �لعلم، �1 كتابًا من كتب �ألخال% ��لدين، ليتعلم 
من مطالعة �لكتا' �مجالسة �لعالم كيف يكوH مؤمنًا يخا� �هللا 
�يرجو ثو�به، �يحب للناa ما يحب لنفسه، �يبتعد عن �لكذ' 

.nلغش ��لعقو% �سائر �لمحرما��
ثم يفتش له عن عمل يشغله؛ فإ�I كاH �أل' مكِفّي �لمؤ�نة 
 c5يعّو  �1 صناعة  �بنه  يعلم   H1 يريد  يكن  �لم   eلحا�  �ميسو
�لعامة للمطالعة �سأله عما  �لمكتبة  �لتر55 على  �لتكسب، عّلمه 
بأهله  نا5يًا �ياضيًا موثوقًا  بإشر�فه  له   �قر1 �من صاحب، ��ختا

��لقائمين عليه، فعوc5 �لرياضة �صّب فيه ��حها(١).
�من 1��5 لولدc خير�ً من Iلك عّلمه صناعة من �لصناعاn؛ 
 �1 �لكاتبة  �آللة  على  �لضر'   �1 �لمطبعة  في  �لحر��  كصفِّ 
�لميكانيك، �1 َ�َضعه عند خّطا� �1 �ّسا� يتعّلم منه، على 1ّال 
يشتغل بذلك نها�c كله بل نصف �لنها� فقط �يبقى �لنصف �آلخر 
�لبيع  4لى 5كانه فعلمه  تاجر�ً صحبه معه  لر�حته. �H4 كاH �أل' 
��لشر�. �جعل له 1جر� على عمله، �1 �تخذ له >َبْسطَة< فيها من 

______________________
(١) �نظر مقالة >حديث ª �لرياضة< ª كتا' >فصوe �جتماعية< (¦اهد).
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�لسلع �لصغير� ما يشتغل هو ببيعه �يأخذ هو �بحه، يتصر� فيه 
�عًا 1خذc معه 4لى حقله ��ّغبه في �x 'أل� Hكا H4� .cعلى ما يريد

حيا� �لز��عة �كّلفه من �ألعماe ما يطيق، �جعل له عليه 1جر�ً.
�لبال5 �ألخر�  �لقو� في  ما يصنع  �لمد�سة تصنع   H1 �لو 
فتسجل 1سما. من يريد �لعمل �تعّدc هي لهم، فتجد لهم بعض 
 ��ألعماe �لهيِّنة �تدفع 4ليهم 1جرها، كأH تجعل من �أل�ال5 �لصغا
�لحليب  توxيع   �1 �لحّي،   nبيو �لخبز صباحًا على  لتوxيع  فرقة 
�بائهم في  بمو�فقة  �1 تشّغلهم  �لحّي،  �لجر�ئد على مشتركي   �1
�لكافية  ُتتخذ �ألسبا'   H1 �لمطاعم على   �1 �لمعامل   �1 �لمتاجر 

لسالمة 1خالقهم �حفظ كر�متهم.
 nلبيو� في  يعملن   H1 َيستطعن   nلُمحتاجا�  nلتلميذ���
تجد   nلبيو�  nّبا� 1كثر   H1 Iلك  من  ماًال.  منها  يكسبن  1عماًال 
�لمشقة في 4عد�5 �لخضر للطبخ �1 يضيق عن Iلك �قتها، �لو 
H1 بعض �لتلميذ�n �تفقن على H1 يجتمعن ساعتين كل يو� في 
بيت ��حد� منهن فيُعدH5 �لخضر للطبخ؛ كأH يأخذH �لفاصوليا 
من   a1كيا في  �يضعنها  �يغسلنها  خيوطها  �ينزعن  فيقطعنها 
 Hيحفر� ،HنجاIلبطاطا �1 �لبا� Hكل كيلو بكيس، �يقشر Hلنايلو�
على  Iلك  فيوxعو�  �لمد�سة  �1ال5  �يأتي  ُيقّطعنه،   �1 �لكوسا 
�لبيوn، ُيباV بزيا�5 خمسين �1 ستين في �لمئة �يتقاسم �أل�ال5 

��لبناn �لربح، �يكّن قد تعّلمَن شغل �لبيت.
 .eلمثا� بالي 1سوقه على سبيل  1مر ��حد خطر على  �هذ� 
�هنا� 1مو� كثير� يمكن H1 ُتعمل في �لد�� �يكوH منها مكسب 
�ُيطَحن،  ص  فُيحمَّ مثًال  �لبّن  يؤَخذ   Hكأ للناa؛  �يكوH خدمة 
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�في كل �5� محمصة �مطحنة، �يوضع في 1كياa، �1 تشتغل 
�لبنت بصنع xهو� صناعية، �1 1نو�V من �لحلوياn ��لكاتو (01 
�لّزعتر  منها  ُيصنع  �لتي  �لمو�5  4عد�5   �1 �لفر�ني(١)) ��لبسكويت 
في  ��ضعه  �للبن  تر�يب   �1  ،a1كيا في  ��ضعها  �مزجها 
كؤ�a، �1 4عد�5 1نو�V �لمربياn ��لمعّقد�n كمربى �لمشمش 
 xلجو�� ��لتين  ��لسفرجل  ��لخو°  ��لجانر�  ��لنا�نج  ��لكبا5 
�يتولى   ،eلألطفا >بسيطة<  1لبسة  خياطة   �1  ،���لجز ��ليقطين 

�أل�ال5 توxيع Iلك.
�1نا 1علم H1 هذ� �لكال� يبد� غريبًا �ال يستطيع 1كثر �آلبا. 
H1 يقبله، �1نا كذلك ال 1ستطيع H1 1قبله �I4 سمعته من غير0، 
نشأنا  �لتي  1قوله �آلH؛ ألH �ألخال%  �1نا  يبد� غريبًا علّي  �هو 
عليها ��لتربية �لتي ُ�بينا عليها تعد مثل هذ� �لعمل عيبًا ال يشتغل به 
4ّال �لمحتا2، �هو حين يشتغل به يستحي منه �يتمنى H1 يستغني 
عنه، مع H1 �إلفرنج - �ال سيما �ألميركاH- ال ير�H بذلك بأسًا. 
نقلدهم مر�  فلما�I ال   ،��5ئمًا في كل شي. ضا نقلدهم  �نحن 

��حد� في �لشي. �لنافع؟
______________________

(١) قاe �لشيخ ª غM هذ� �ملوضع: �لَفَر�ّ� Éع ُفْرنِّية. قلت: �1حسب 
H1 �قتر�p >�لُفرنّية< تعريب لكلمة >�لكاتو< مما سبق 4ليه جد0 ��ه 
كلمة  �هي   .(Hللتلفزيو �>�لر�ئي<  للر�5يو  >�لر�5ّ<   pقتر� (كما  �هللا 
 Hلسا<  ª ببعيد؛  منه  �ليس  هذ�،   Mغ  Êقدمي مبع من  مستعَملة 
�لوسط،   Ì4 �جلو�نب  مضمومة  مسلَّكة  خبز�  "�لُفْر�ُّ  �لعر'<: 
� لبن �Üن �سّكرË، ��حدته ُفْرنِّية".  ُيَسلَّك بعضها ª بعض ¾ ُتر�َّ

(¦اهد).
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�لعطلة  في   eالشتغا� بل   ،cحد�  eلما� ليس  �لقصد   H4
��لتعو5 على �لعمل ��لتمّرH على مو�جهة �لحيا� ��العتما5 على 

�لنفس.
�بما قاe 1حد �آلبا.: 1نا 1شغل �لد0 1جير�ً؟ 1عوI باهللا! �
 H1 1كّلفه �Iخرجية في �ليو� فلما n4نني 1عطي �لد0 ثال� لير�

يشتغل طوe �لنها� ليحصل على نصف لير�؟
يعطي  يكن  لم  ��كفلر   H4 �لغني:  �أل'  لهذ�   e1قو �4ني 
�لدc شيئًا 4ّال مقابل عمل، �قد جعل له نصف بنس (01 1قّل من 
نصف فرنك) مقابل كل ثغر� في سيا2 �لحديقة يكشف حاجتها 
يعملها في 4صالحها  له عن كل ساعة  ثم جعل   ،p4لى �إلصال
1يها �أل'  يا  تعلم  (H4 كنت ال  بنساn �نصف. ���كفلر  سبعة 
 eيدخل عليه كل 5قيقة 1كثر من مئتي لير�، �له 1عما Hلغني) كا�
خيرية هائلة منها مؤسسة �لصحة �لتي تنفق كل سنة ما يعاe5 ثمانية 
 H1 يستطيع Hكا� لير� سو�ية، فلم يكن بخيًال �ال فقير�ً  ماليين 
يجعل خرجية �لدc 1لف لير� في �ليو� �ال يحّس بدفعها، �لكنه 
 cبهذ� �لد�  بتدليلك  �1نت  مثله،  �جًال  منه  فجعل  عليه  ضّيق 
�لتوسعة عليه تجعله مخنثًا، ال يعر� للماe قيمة �ال يد�0 سبيل 

�العتما5 على �لنفس.
ثم H4 �للير� �لو�حد� �لتي يكسبها �لولد بعمله يكوH لها من 
�لقيمة �يكوH له بها من �للذ� ما ال تعدله قيمة مئة لير� يأخذها من 

1بيه �ال لذتها، �هذ� شي. ال يعر� 4ّال بالتجربة.
*   *   *
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�بعد، فهل �ستطعت بهذ� �لحديث H1 1جعلكم تفكر�H في 
هذc �لمشكلة، مشكلة �لعطلة �لصيفية؟ �هل ُ�فِّقت 4لى 4قناعكم 
بأH تعويد 1بنائكم على �لعمل ليس بعيب بل هو مكرمة �فضيلة؟

�I4 كاH �لجو�' باإليجا' فأنا سعيد.
*   *   *
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في �لز��2

Iُ1يعت سنة ١٩٥٩

عالية  شها�5  يحمل  1قربائنا،  من  شا'  يومين  من  �ني �x
 '��يملك مرتبًا كبير�ً، �هو صحيح �لجسم حسن �لخلق، قد قا
�لثالثين من عمرc �ال يز�e عزبًا. فقلت له �1نا 1حدثه: لما�I ال 

تتز�2(١)؟
 Hيشكو 4خو�ننا  من  �لمتز�جين  كل   nجد� ألني   :eقا
�لخال� �لز�جي �يقاسوH �المه �يتجرعوH غصصه، �يتمنوH لو 
1نهم ما كانو� قد تز�جو�. فعلمت H1 �لز��2 في هذc �أليا� �جع 
�a1 �تعب 5ماÇ، �1نا ال 1حب H1 1شتر0 �أل�جاV ��لمتاعب 

لنفسي �51فع في ثمنها مالي!
قلت: �هل �لعشر� من 4خو�نك �لذين سألتهم هم �لناa؟ 
 Hكلهم كذلك �كا Hلمتز�جو� Hكانو� هم في تعب �عنا. كا �I4�
�لز��2 �جع �a1 �تعب 5ماÇ؟ �لما�I سألتهم �لم تسألني 1نا؟ 
�لذ0 يحضر خمسة مجالس  �لرجل   Hكا �I4� ،4ني 1عَر� منهم

______________________
 a1سا �لز��2  تشجيع   Hأل فذلك  �لز��2،  عن  �لكال�   n1كثر  �I4  (١)

.n�5ألخال% ��لعا� ª pإلصال�
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عائلية ليفصل فيها بين �لز�جين �لمختلفين يعد نفسه خبير�ً، فأنا 
سمعت  جلسة  1لف  ثالثين  من  1كثر  �لمحكمة  في   nحضر قد 
�لز�جة، �1نا -فو% Iلك- 1شتغل  �لز�2 �سمعت من  فيها من 
بالتحليل �لنفسي ��لد�a �الجتماعي، ��I4 1نا يومًا 1حلت على 
1فتح  فإني  بالكتابة ��لتأليف،  بالمحاما� �ال  �لتقاعد �لم 1شتغل 
فأنا  �لز�جية،  �لمشاكل  بحل  فيه  1قو�  �لعائلية   nسا��للد مكتبًا 

خبير فني في �لموضوV(١)، فاسألني.
قاe: 1ال تر� H1 1كثر �لمتز�جين في خال� مستمر؟

قلت: 1حّب �1ًال H1 1حد5 معنى �لخال�؛ فإ�I كنت تريد 
(�كاH 4خو�نك �لذين سألتهم يريد�H) حيا� �xجية خالية من كل 
�ختال� في �لر01 بين �لز�جين، �H1 يكوH �لعمر كله شهر�ً من 
��ميو �جولييت �1 قيس  nلعسل �جلسة ��حد� من جلسا� �شهو
�ليلى، فهذ� ال يكوH. �ما�I في مجالس �لحب 4ّال هذ� �لكال� 
 cهذ Hلها: >1حبِك<، �يعيد� eله: >1حبك<، �يقو e؟ تقوÇ��لفا
�لكلمة حتى ال يبقى لها معنى، ثم يمّالH �يسكتاH! فهل يمكن 
H1 تكوH �لحيا� كلها 1حبَك �1حبِك، كما يتوهم �لفتياH �لصغا�؟ 
�لو H1 قيسًا تز�2 ليلى ��قتصر على حديث �لحب لوقع �لخال� 
بينهما من e�1 �لشهر �لثاني، �لسمع �لجير�H خصامهما في �لشهر 
�لثالث، �ألقيمت 5عو� �لتفريق في �لمحكمة �لشرعية قبل نهاية 

�لسنة!
______________________

(١) 1ُِحلت على �لتقاعد سنة ١٩٦٦، �لك� À 1صنع هذ�، بل عكفت 
على �لكتابة ��إل�Iعة ��لتأليف. �1نا 1كتب هذ� �لكال� سنة ١٩٨٨.



٢٥٣

 cهذ  Hيعيشا ��xجة   2�x �لدنيا  في   Hيكو  H1 يمكن  فال 
�كل  �لقصص.  في  4ّال   Hتكو ال  �لتي  �لعاطفية  �لخيالية  �لحيا� 
�xجين يختلفاH 1حيانًا، �ال يخلو بيت �لعالِم من هذ� �الختال�، 
حتى �لرسوe ‘ لم َيْخُل بيته - �هو 1شر� بيت 1قيم على ظهر 
 ���أل�´- مما يكوH بين �لنسا.، �هذ� هو �لقر�H فاقر±�� >سو
جا.  �لقد  �نسا±هم،  هم   Hيختلفو كانو�  ��لصحابة  �لتحريم<. 
�جل يشكو �xجته 4لى عمر، فلما قرV �لبا' سمع �xجة عمر 
كانت  �لذ0  �لعظيم  عمر  �هو  ساكت،  �هو  عليه  صوتها  ترفع 
تخافه صنا5يد �لرجاe، فولى �لرجل منصرفًا، فخر2 عمر ينا5يه، 
فرجع. قاe له عمر: ما لك؟ قاe: يا 1مير �لمؤمنين، جئت 1شكو 
مثلي.  فوجدتك  علّي،  تتجّر1  �1نها  �xجتي  خلق  سو.  4ليك 

فضحك عمر �قاe: 1َحتِمُلها لحقو% لها علّي.
حتى  ��حد�،   ��صو على  �ثنين  يخلق  لم  �جل  عز  ��هللا 
�لتو1مين �I4 �قفا معًا �جدn بينهما فر�قًا 5قيقة، �لم يخلق كذلك 
1ّال   Hلرفيقا�� Hلشريكا�� Hلز�جا�  5��1  �I4� .حد��� Vبطبا �ثنين 
يختلفا فال بّد ألحدهما H1 يساير �آلخر، �H1 يخالف �01 نفسه 
ليتبع �1يه. ��I4 �قف كلٌّ عند �1يه ال يمكن H1 يتفقا، ��I4 كنَت 
�لرصيف  على  �فيُقك �  V��لشا من  �أليمن  �لرصيف  على  1نت 
�أليسر �1�H1 n5 تصافحه لم تستطع، �ال بّد H1 يمشي 1حدكما 

4لى �آلخر �1 تمشيا معًا حتى تلتقيا في منتصف �لطريق(١).
لها من �ئيس، ��لرجل هو -بال شك-  بّد  �كل شركة ال 

______________________
!n��(١) �خلا© من �لسيا
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�1يه هو �لمقد�، بشر�  Hيكو H1 ئيس �لشركة �لز�جية، فيجب�
��لطبخ  �لكنس  في  1نفه   aيد� ��لكبير�  �لصغير�  في  يتدخل  1ّال 
�ترتيب �لد��، فإH هذ� من حق �لمر�1 فهي >�xير� �لد�خلية<، �له 
�لمر�1-مثًال-  كانت   �Iفإ  ..��xلو� �ئيس  كإشر��  �لعا�  �إلشر�� 
 �I4� ،�1 تسي. 4عد�5 �لطعا� نّبهها ��سخة ال تبالي بتنظيف �لد�
حق  �تنسى  طعا�  بال  نفسها  تنسى  �لنظافة   Hبجنو مصابة  كانت 
4ّال  �لد��، فال تر�ها  �لبال� �تنظّف  �xجها �حق �لدها لتمسح 
��كضة من هنا 4لى هنا� �1سها يسبق �جليها، كاH عليه H1 ينبهها. 
�H4 1كثر �لرجاe ال يهمهم �إلمعاH في �لنظافة �ال لمعاH �لبال� 
�ال ترتيب �لمقاعد، بل يهمهم H1 يجد�� شريكة لحياتهم تو�فقهم 
�تذهب مذ�هبهم �تكوH على �1يهم. �من �لنسا. من يزيد معها 
�لمفر�شة   ��لد� غر�  تتر�  حتى  �لنظافة)  (مر´  �لمر´  هذ� 
للشياطين ال يستعملها 1حد �تقعد في ��xية �ُتلز� �xجها H1 يقعد 
فيها، فإ�I قعد على �لمقعد �لمريح صرخت به: "قم، لقد 1فسدته! 
1ما �1يتني 1شتغل به من �لصباp؟". ��بما نامت على >�لطّر�حة< 
في  يوضع  لير�c �ال  1حد  يدخل  1نه ال  مرتبًا، مع  �لسرير  لُتبقي 

معر´!
��لمر�1 �لعاقلة هي �لتي تنظر ما �لذ0 يرضي �xجها فتفعله، 
 cضاها �1َّال يغتر بهذ��على �لرجل -كذلك- H1 يبتغي مسرتها �
4ّال �ألمر  1نوشر��H فال يعر�  1نه صا� كسر�  �لسلطة �يحسب 
��لنهي، �1ّال يكوH ظرفه �لطفه للناa فقط، فإH في �لناa من 

يكوH خيرc للغربا. �شرc لألهل.
�سرعة   ���لنا5 بسر5  معر��  �جل  5مشق  في   Hكا �لقد 
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�لغريبة ما يضحك  �لعجيبة ��لوقائع   nلنكا� �لبا5��، يحفظ من 
 V4لى 5عوته ��الجتما aحيدها، يتسابق �لنا� nلثكلى �لتي فقد�
به �ير�نه xينة �لمجالس، H4 َحَضر مجلسًا لم يتكلم غيرc، �لم 
يتكلم بكلمة 4ّال ضحك لها �لحاضر�H من قر���n قلوبهم. �هو 
بيته �ال  يبتسم في  يكا5  1هله، ال  �لناa على  1ثقل  -مع Iلك- 
يكا5 يكّلم 1حد�ً. �I4 5خل �لد�� 5خلت �لكآبة �حّل �لوجو�، ألنه 

!c�ال ينطق �ال يدV 1حد�ً من 1هله ينطق في حضو
�1عر� �جًال ما يذهب في �حلة �1 نزهة 4ّال تولى هو بنفسه 
خدمة 4خو�نه كلهم، H4 كانو� في مخّيم �شتر� لهم �للحم ��لخضر 
��1قد �لنا� �طبخ لهم ��Vx عليهم، �H4 كانو� في مجلس تولى 
هو صنع �لشا0 �خد� بنفسه، �H4 �حتا2 ��حد من 1صدقائه �1 
من معا�� 1صدقائه 4لى شي. قا� به عنه. �هو -مع Iلك- 1كسل 
�لناa في بيته �1شّدهم تحكمًا على 1هله �تكليفًا لهم، ال يقو� 
��5. من  eما. �ال يسحب لنفسه كرسّيًا �ال يتنا� aليمأل لنفسه كأ
 aجته �1 بنته قائمة بين يديه، تمأل له �لكأ�x Hتكو H1 لخز�نة 4ّال�

�تعّد له �لكرسي �تنا�له �لر�5.!
�1عر� �جًال ليس في �لناa 1كر� منه على 4خو�نه، يوليهم 
ينفر5  ماًال �ال  �لمنح �ال يمسك عنهم  �لثمينة �يمنحهم  �لهد�يا 
�5نهم بشي.، �هو في بيته 1بخل �لبخال.، يضّن على 1هله بالقليل 

.nيا��يحرمهم ما ال بّد منه من �لضر�
�1عر� نسا. H4 كّن في �ستقباe �1 كّن بين 1يد0 �لضيو� 
ال تبد� من 4حد�هّن كلمة نابية، �ال تسمع منها لهجة حا�5، �ال 
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تّمحي عن �جهها �البتسامة �لعذبة، �كلما �n1 منهن من قبيح 
تغاضت عنه ��حتملته، حتى يقلن: "ما شا. �هللا، ما 1شّد تهذيبها 
�1كر� خلقها �1حلى حديثها"، �H4 كانت مع �xجها لم تلَقه 4ّال 
بالتقطيب ��لعبوa �بوجه مقلو' كأنه �جه عجوx 1كلت ليمونة 

بقشرها!
 Hَتهيأ  �1 جولة،   �1  ��لزيا خرجَن   �I4 �لنسا.  1كثر   H4 ثم 
 aعر� �ستعد�5  4حد�هّن   nستعد� صديقة،   �1 قريبة  لمقابلة 
لعرسها، فتزينت �تنظفت �لبست 1جمل 1ثو�بها �تطيبت بأعطر 
طيوبها، فإ�I لم يكن 4ّال �xجها خرجت عليه من �لمطبخ منفوشة 
��لبصل  ��لزيت  �لسمن  ��ئحة  تسبقها  �لوجه،  كالحة  �لشعر 

��لثو�!
مع H1 حق �لز�2 على �xجته 1كبر من حق �لغريب. ��لعقل 
 ،aللنا ال  هو  له  تزينت)   H4) تتزّين   H1 عليها   Hيوجبا ��لدين 
�H1 تلقاc بأحسن 1حو�لها �تكلمه بأحلى لهجاتها، �H1 تّدِخر له 
 H4) عليه هو Hبتسامتها �لطفها �4يناسها. ��لعقل ��لمنطق يوجبا�
تكّر�) H1 يكوH كرمه ألهله ال للناH4� ،a عمل H1 يعمل لهم، 
 pخفيف �لر� Hكا H4� ،aيدعهم �يخد� �لنا H1 يخدمهم ال H1�
حاضر �لنكتة سريع �لبا5�� بالخير، H1 يكوH ألهله �لحظ �أل�فى 

من خفته �نكتته، ال H1 يخص بذلك �لناa �حدهم.
 �فكيف �نقلبت �لحاe، فصا� �لقريب هو �لمستحق للشر�

كلها �صا� �لغريب هو �لذ0 يناe �لمحاسن كلها؟
.nلسامعا�� H1نا 1عر� �لسبب 1يها �لسامعو
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�لسبب هو �إلفر�� في �فع �لكلفة. �1نا 1عر� H1 �أللفة تزيل 
 Hيتعامل �لز�جا H1 من �لعجيب �لمضحك بال شك H1� ،لكلفة�
 H1� ،جية��� �لخا�x� في H) �لذ0 يكوe(بالبر�توكو nبالرسميا
تكوH حياتهما كلها على >�ألتيكيت<. �لست 1قصد هذ�، �لكن 
�فع �لكلفة بالمر� يؤ05 4لى H1 َيعر´ كل ��حد على  H1 1قصد
�آلخر ما لديه من عيو' �نقائص، ال يحا�e 4خفا. شي. منها. 
 aيظهرها حتى ألقر' �لنا H1 1شيا. ال يحسن Hلكل 4نسا H1 مع
ْ' �جهك من  4ليه، �xيا�5 �لقر' حجا' (كما يقوe �لعر'). َقرِّ
فإنه ال ير��،  4ّال عر´ 4صبع  بينك �بينه  يبقى  �فيقك حتى ال 
�سم �� !Hتا��4نما ير� مكاH �ألنف جبًال قائمًا في مقدمته مغا
خطين مستقيمين ��جعلهما متعرجين �باعدهما َتَرهما متو�xيين، 
فإ�I قربتهما حتى �لتصقا بدn �لفجو�n بينهما. �كذلك �لناa؛ 
كاH لي صديق �ستمرn صد�قتي 4ياc ثالثين سنة �1نا ال 1�� منه 
 H1 n�4ّال خير�ً �1جدc مو�فقي في كل شي.، ثم سافرنا ��ضطر
1بيت معه في غرفة ��حد� فر1يت منه في حاالn 1كله �شربه �نومه 
��ضوئه ما 1يقنت معه H1 بيننا من �الختال� 1كثر مما بين �لليل 

.���لنها
�لعّز�'  �لشبا'   Hيرّغبو�  ،Hلمتز�جو� يسعد  �بمثله  بهذ� 

بالز��2.
*   *   *
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حديث �لعيد

I1يعت من 5مشق سنة ١٩٤٦

متتابعين  �لجنو5  يمر  حيث  �لعر´؟  يو�  �لجيش  1�1يتم 
متشابهين، مشيتهم ��حد� �لبستهم ��حد�، ال يمتاx فر5 منهم عن 
فر5، ثم يأتي ضابط �1 �ئيس يختاe في مشيته �يزهى بأ�سمته، 

فينتبه �لناa 4ليه �تنصّب �ألنظا� عليه؟
.Hكذلك �أليا� يا 4خو�

عن  منها  يو�  يختلف  يكا5  ال  متشابهة  متتابعة  تمر  4نها 
يو�، ثم يأتي �لعيد فتر�c يومًا ليس كاأليا�، �تر� نها�c 1جمل، 
�ُتحس �لمتعة به 1طوe، �ُتْبِصر شمسه 1ضو1، �تجد ليله 1هنأ. 
نظرنا  �ختلف  �لكن  �Iتها،  في  �أليا�  �لحقيقة  في  �ختلفت  �ما 
4ليها؛ نسينا في �لعيد متاعبنا فاسترحنا، �1بعدنا عنا �المنا فهنئنا، 
��بتسمنا للناa �للحيا� فابتسمت لنا �لحيا� ��لناa، �قلنا لمن 
 :eلنا 1طيب �لقو eكل عا� �1نتم بخير<، فقا< :eنلقى 1طيب �لقو

>كل عا� �1نتم بخير<(١).
______________________

(١) À H4 يكن بدٌّ من هذ� �لتعبM فاحذفو� ��� >�1نتم< قولو�: >كلَّ عا� 
.>Mß 1نتم
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كنا كالمسافر يجتاx بالدنيا مسرعًا، فيبصر �لد�� ��لمساكن 
�كل ما على �لطريق، لكن ال يستوعبه. فإ�I تمهلنا �1ينا جمالها 
�ْكب َ 4ّال  نحن  �ما  َسَفر،  4ّال  �لحيا�  �ما  بحسنها.  ��ستمتعنا 
 Vلينبو� �بها.  �لر�´   eجما عن  عيوننا  نغمض  �لكننا  �لحيا�، 
 ،e؛ �لماeفتنة �لو�05، �ال ننظر 4ّال 4لى �لغاية... ��لغاية �لما�
4لى   �1  Hلديو�� 4لى   Vنفيق فنسر  ،eلما�  .��نركض � 1بد�ً  فنحن 
�لسو% نفتش عن �لماe، 1ما �لنفس فال نخلو بها، 1ما �لطبيعة فال 
ننظر 4ليها. ثم 4ّنا نقطع 1جمل مر�حل �لطريق، �هي مرحلة �لسحر 
 eمن كل يو�، �نحن نيا�. �يو� �لعيد هو �ليو� �لذ0 ننسى فيه �لما
�ليو�  هذ�   Hكا فلذلك   ،eلجما� عن  لنفتش   n�5معد�  nساعا

عيد�ً، �لو فعلنا Iلك كل يو� لكانت 1يامنا كلها 1عيا�5ً.

��ألعيا5 4ما H1 تكوH 1عيا�5ً للدين، لذكرياn 5ينية تتصل 
بالعقيد�، �تنبثق عن �إليماH، �تكوI Hكر�ً �عبا5ً�، يتوجه فيها 
�لناa 4لى �بهم، �يقيموH شعائرهم في معابدهم، �يتبعوH فيها 
�1ضاعًا �1حو�ًال 1َمرهم بها 5ينهم، �1 حسبو� 1نه 1مرهم بها. �1كثر 
�لدينية، سو�. في  4نما كانت من �ألعيا5  �1 كلها،   aلنا� 1عيا5 

Iلك �ألمة �لتي تدين 5ين �لحق ��ألمم �لتي تدين 51ياH �لباطل.

�4ما H1 تكوH 1عيا�5ً �طنية، Iكرياn 1حد�� جسا� كاH لها 
في حيا� �ألمة 1ثر، �1 معا�� مظفر�، �1 1عماe لهذc �ألمة باهر�؛ 

.e1عيا5 4قامة �لد�� eكأعيا5 �الستقال

�1عيا5 للفن ��لرياضة يحتشد لها �لناa �يتبا�� فيها 1�با' 
�لقو� ��لبر�عة. ��بما صحب Iلك  َسِن ��لفصاحة �1صحا'  �للَّ
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بيع �شر�. ��بح �تجا��، كأعيا5 �أل�لمبيا5 عند �ليوناH �سو% 
عكا¿ عند �لعر'.

�1عيا5 �جاe ِعظا� يجتمع �لناa إلحيا. Iكر�هم، �تال�� 
ُغرٌّ  1يا�  Iلك  من  1مة  �لكل  ��ثا�هم.  بقاياهم   ���xيا سيرهم، 

.nر� مشهَّ
بال5  كل  في  �لربيع  كأعيا5  للطبيعة؛  مو�سم  هي  �1عيا5 
�لغر'، حيث تلبس �لمدH حلة من �لو�5 �تعر´ فيها مو�كب 
 nهر�x� eلحقو�  nهر�x لمو�كب�  cلزهر، قد جمعت في هذ�
�لفل  من  ببسا�  كله   V��لشا فرشو�  �بما �  ،���لقصو  nلبيو�
Iلك  �من  منقو�(١)،  ُمزخر�  ��لنسرين،  ��لياسمين  ��لزنبق 
�لنسيم في مصر، �قد  �لعّباa، �عيد شم  بني  1يا�   xلنير�� يو� 
كانت بلد�H �لشا� تعنى في �لقرH �لماضي بمثل هذ� �لعيد، فتبتغي 
فيه �لمتع �لمباحاn ��لمسر�n من غير H1 تكشف �لعو��n �ال 

.nتأتي �لمحّرما H1
.(eلكرنفا�) 1عيا5 للهو ��للعب، كأيا� �لمساخر�

��إلفرنج يمزجوH هذc �ألعيا5 كلها مزيجًا عجيبًا، فال يخلو 
عيد �لدين كيو� مولد �لمسيح عليه �لسال� من H1 يبد1 بالكنيسة 
�ينتهي في �لملهى، �ال يخلو عيد �لوطن من مظاهر �لدين، �كل 
 Hتتويج ملكة �إلنكليز تكو nشي. عندهم يدخل فيه �لدين؛ حفال
يبا�كها  �لربيع  �لكنيسة �تتم عن يد �ألسقف �ألكبر، �حفلة  في 

______________________
.Hִדا بعد هذ� �حلديث بربع قر�x هولند� �بلجيكا ملا ª لكI 1يت� (١)
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�لخو�0، �كل شي. ال بّد له من هذc �لبركة، حتى 4نز�e �لسفينة 
.5��لجديد� 4لى �لبحر �1 حفلة توxيع �لشهاn�5 في �1كسفو

هذc هي 1عيا5 �لناa، فما هو مكاH عيدنا من هذc �ألعيا5؟
ما  لم يكن   H4� ،لهما ثالث  لنا في �إلسال� عيدين ال   H4
يمنع من �الحتفاe بذكرياn �لهد� ��لمجد، بيو� �لهجر� �بيو� 
 cمن تال�� هذ� nلمحرما�� Vلبد� بد� مثًال، �حتفاًال يخلو من 
1عيا�5ً  ُتعد  ال   H1 على  �لمو�لد،  عليها  �شتملت  �لتي  �ألكاIيب 
�لفطر،  عيد  �لعيدين:  هذين  4ّال  لنا   Vيشر لم  �لدين   H5ينيًة، أل
�عيد �ألضحى؛ هذ� �حتفاe ببد�ية نز�e �لقر�H �4كماe �لصيا�، 

���I �حتفا. باختتا� �لوحي �4تما� �لدين.
�هللا  4لى  1عيا5 عبا�5 �تبتل �توجه  �1ًال، ألنها  �1عيا5نا هللا 

بالشكر ��لحمد ��لطلب ��لرجا..
�هي للوطن (��طن �لمسلم كل 1�´ تعلو فيها كلمة �هللا 
�تحكم شريعته) ألنها Iكر� 1عظم حا�5 في تا�يخ �لبشرية كلها: 
 V�5تمامه في حجة �لو� ،Hمضا�نز�e �لقر�H في ليلة �لقد� من 
�لدستو� �تجعله  بيو�  �لحجة. ��I4 كانت �ألمم تحتفل   0I من
عيد�ً، فإH يو� �لدستو� �إللهي �لذ0 1نشأ حضا�� تفيأn ظالَلها 
�ألمُم كلها حقيق H1 يكوH عيد�ً 4نسانيًا، يحتفل به كل من �ستفا5 

.Hلقر�� ��من حضا
مّست  �جل  1عظم  Iكر�  ألنها   ،eلرجا� 1عيا5  من  �هي 
بالصيا�  جا.  �لذ0  محمد  ‘؛  محمد  �لكر�:   cهذ ظهر  قدمه 
ليعّلم �ألغنيا. بهذ� �لجوV �الختيا�H1 0 في �لدنيا من يجوV جوعًا 
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 Hألغنيا. كيف يكو� ��ضطر��يًا، �لوال هذ� �لصيا� ما كاH يتصو
�لذ0  �لغني   �صا حتى   Hمضا� في  �لمسا���   �قر �لذ0   .Vلجو�
يملك �لماليين يشتهي ِكسر� �لخبز �قطر� �لما. كما يشتهيها �لفقير 
 xلمسا��� مر� ثانية حين جعل َمن له كنو� ��لمسكين. ��لذ0 قر
�ألمو�e يقف مع �لسائل �لذ0 ال يجد عشا. ليلة، �هو يلبس لباسًا 
 ´�مثل لباسه، �يقف من عرفة موقفًا مثل موقفه، �ينا� على �أل
في �لمز5لفة مثل منامه، �يرمي �لجما� في منى �سط �لزحمة مثل 
�ميه، �هنالك في هذ� �لموقف �ألكبر، �لذ0 ال تعر� �لبشرية في 
كل عصو�ها نظير�ً له، �قف محمد ‘ يقر� �لحرية �لشخصية، 
�حرية �لر01، �حرية �لمسكن، �يعلن �لمسا��� بين �لناa، فال 
�متياx لجنس على جنس �ال لوH على لوH �ال 1سر� على 1سر� كما 
يمتاx �لناa في 1ميركا في قرH �لعشرين �في جنو' 4فريقية! �4نما 
يتفاضلوH بالمز�يا �لشخصية: باإليماH ��لعلم ��لتقى ��ألخال%. 
لقد قر� Iلك في خطبته �لتا�يخية �لخالد� في حجة �لوV�5، قبل 
 ،Hيلسو� y5لفرنسية، �قبل مبا�  ���لثو H1 تعلنه 4نكلتر�، �قبل 
�قبل ميثا% �ألطلنطي �لذ0 كتبوc على �لما. بأكثر من 1لف سنة! 
1علنه 4عالنًا حقيقيًا تؤيدc �قائع �لحيا� �إلسالمية ��1ضاV �لمجتمع 
�إلسالمي، ال �إلعالH �لغربي �لذ0 ُتكّذبه شو�هد �لو�قع �مظاهر 

�لحيا� في 5يا� �لغر'.
حيا�  4ّال  �لرياضية  �لحيا�  �ما  �ياضة. � بطولة  1عيا5  �هي 
�لصبر ��الحتماe �1ّال يز5هي صاحَبها �لنصُر �ال تهّدc �لهزيمة، 
�H1 يستشعر �ألخّو� �لرياضية لشركائه في هذ� �لكفاp؛ �كل Iلك 

يتحقق على 1تمه �1كمله في صيا� �مضاH �في شعائر �لحج.
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 .eحال  Vمتا� شريف،  �لهو  �مسر�،  فرحة  1عيا5  �هي 
��إلسال� ليس 5ين تزمت �ال يحا�' طبيعة �لنفوa �لتي طبع �هللا 
�لناa عليها �ال ينافي �لفطر�، �لكنه يمنع ما فيه �لضر�. هذc هي 
 eباعتد� Hكا H4 فكل لهو ال محر� فيه مطلو' شرعًا ،nلمحّرما�
�قصد، �4لى �لحد �لذ0 يقو0 �لنفس على �لخير �ُينّشطها للقيا� 

بما يجب.
*   *   *

بقيت علّي كلمٌة ��حد�: هي H1 حكمة �مضاH ال تتم في عيد 
�لفطر 4ّال �I4 شا�كتم �لفقر�. في �ألكل ��لشر' كما شا�كتموهم 
في �لجوV ��لعطش، �كنتم معهم في لذ� �لوجد�H كما كنتم معهم 
في لوعة �لحرماH1� ،H ال تملؤ�� 1يد0 �1ال5كم باللَُّعب ��لّسكاكر 
 H1� ،4ليهم �1يديهم خالية Hفي 1بنا. جير�نكم �1ال5 مثلهم ينظر��
تعلمو� H1 مما �ميتموx cهد�ً به من ثيا' �1ال5كم ما يكوH ثو' 
�لعيد �فرحة �لعمر لهؤال. �أل�الH1� ،5 كل غني يجد من هو 1غنى 
 �منه �كل فقير يلقى من هو 1فقر منه. ��لمسائل نسبية، ��لعصفو
نملة H4 قيس بالفيل، �لكنه فيل H4 قيس بالنملة. فأعِط من هو 1فقر 
منك عشر لير�n هي عندc مئة لير� �عند� لير�، يبعث لك �هللا من 
 .nعشر لير� c1لفًا �هي عند Hيعطيك خمسة �ال� �هي لك خمسو
��I4 فّرحت 1خا� بعطيتك فّرحك �هللا بعطية من عندc ال تحتسبها 

�ال ترتقبها، �ثو�' �آلخر� 1كبر.
فاختا��� -يا 1يها �لقر�.- مما يفضل من ثيابكم، �ما يزيد 
من �للعب ��لسكاكر ��لحلوياn عن �1ال5كم، فأ�سلوc 4لى �1ال5 
 Hيومًا ��حد�ً من �لسنة كما تعيشو Hلفقر�.. 5عوهم يعيشو� Hلجير��
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1نتم كل يو�. �ال تعطو� عطا. �لكبر ��لترّفع، 4عطا. �لصدقة، بل 
 cيد َشّد� على   �1 �لسائل  �لصد�قة، ��' بسمة في �جه  4عطا. 
 cيحيي جسد eلما� Hلذ0 تضعه في كفه، أل� e1ََحبُّ 4ليه من �لما

��حه.� cمع �البتسامة يحيي جسد eلما�� cحد�
 ��حينما تخرجوH من بيوتكم فتجد�H هؤال. �ألطفاe �لصغا
�لذين كسوتموهم �1عطيتموهم �لحلوياn ��للعب ينظر�H 4ليكم 
بعيوH تبر% بالشكر ��لحب �يبسموH لكم بأفو�c تشر% بالسعا�5 
�لعمر �أل�ال5كم   eيتمنين لكم طو 1مهاتهم   Hتسمعو� ،pلفر��
لذ�  هي  �لدنيا  في  لذ�  1عظم   H1  Hتعلمو حينئٍذ  �لنَِعم،   eكما

.Hإلحسا�
�لحسد   nنظر� H1 تجد�� في عيونهم  1ليس هذ� خير�ً من 

�على 1لسنتهم 5عو�n �لموn ��لخر�'؟
 p1فر� لكم  �هنيئًا  صيامكم،   eقبو -بعُد-  لكم  �هنيئًا 

عيدكم، �كل عا� 1نتم بخير.
*   *   *
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Hمجنو

ُنشرn سنة ١٩٥٩

قاe لي صديق في مصر يومًا: هل لك في xيا�� مجنوH؟
قلت: �هل فرغنا من xيا�� �لعقال. حتى نز�� �لمجانين؟

قاe: 4نه مجنوH عاقل.
 Hيكو H1 صّح H4 فاسد؛ ألنه aفضحكت �قلت: هذ� قيا

هذ� �لمجنوH عاقًال تكوH 1نت -1يها �لعاقل- مجنونًا.
 H1 �قاe: 5عك من هذc �لفلسفة، ��Iهب معي تَر �جًال يند

.eتر� مثله في �لرجا
قلت: ما صفته، ما شأنه؟

قاe: كهل يعيش هو ��xجه �لعاقر. كاH موظفًا فهبط عليه 
�لِغنى فجأ�، ماn قريب له موسر ��1�ثه ماله كله، فاعتزe �لعمل 

�عا� متبطًال.
جنونه؟  ما  �لكن   .Hللجنو ��ضح  سبب  �لغنى   H4 قلت: 
هل يضر'؟ هل يخنق؟ هل يخو´ في حديث طويل مع سائق 
يكتبه  ما   H1 يعتقد  للخطر؟ هل  1�بعين ��حًا  فيعّر´  �ألتوبيس 
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�فيع؟ هل يطر' ألغاني �ألطر�  '(١) 51aلسباعي �عبد �لقد��
�حافظ؟ هل يرتضي شعر �لحد�ثة �لذ0 ال جماe في لفظه �ال 
يؤمن  هل  �ألجنبية؟   a��لمد� في   c5�1ال يضع  هل  معناc؟  في 
 Hقّبل �مر�1 بيضا. قد تكو H4 بديمقر�طية 1ميركا �لتي تشنق �لزنجي

من �لبغايا؟
قاe: 4نه على �لطريق... لم يصل بعد 4لى هذc �لد�كة من 

.Hلجنو�
�لحد�ئق  4لى عما�� ضخمة في حّي  �مشيت معه فأخذني 
(جا�H5 سيتي) فيها مصعد �تدفئة عامة �هو�. معّدe، �51خلني 
بيتًا فيها، فخمًا مفر�شًا فرشًا 4فرنجيًا ما 1ظّن 1ني �1يت �نق منه 
�ال 1حكم �ضعًا �ال 1حسن ترتيبًا. ��جدn �لرجل حليق �لوجه 
بالفرنسية، ��جدته حلو  �لسيكا� �يرطن  �للباa، يدّخن  غربي 
�لحديث سريع �لبا5�� حاضر �لنكتة. �قضينا معه ساعة �ستمتعنا 

فيها حقًا.
فلما خرجنا قلت لصاحبي: 1ين جنونه؟

قاe: ستر�c بعد شهرين.
هلّم  لي:   eفقا كلها  �لقصة  نسيت  �قد  شهرين  بعد  �عا5 

.Hلمجنو� ��لزيا
�ما  مر�.   e�1 فيه  سرنا  �لذ0  �لطريق  غير  في  بي  �مشى 
4لى   ���لسيا��، �يسلك بي من حا 4لى  �لتر��  ينتقل بي من   e�x

______________________
(١) يوسف �لسباعي �4حساH عبد �لقد�a (¦اهد).
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�مسالك  ضيقة  x1قة  فأ5خلني  �لجبل،  عند  صرنا  حتى   ،��حا
معوّجة حتى َ�َقفني على �5� قديمة طر% بابها فُفتح، ��I4 �لرجل 
� عربي �عبا.� �قيقة، �له لحية خفيفة لم تكن �x4 ته �لكنه في�I
�لجد��H، خالية  �5��ً شرقية قديمة مزخرفة  قبل. ��1يت  له من 
 nلُمدّال� ��لّسُر2 �لمحّال� �حّماال� من �لكهربا. فيها �لمصابيح 
 %��لشموV. ��جدn فرشًا عربيًا غير �لفر� �أل�e، �لُبُسط ��لنما
��لوسائد ��لمتكآn، �ليس في �لد�� كلها كرسي ��حد �ال نضد. 
�لنا�جيلة،   ��لسيكا  Hمكا �لكن  �لرجل،  هو  �لرجل   nجد��
1عرِ%  �َسْو%  �لبلدية  باللهجة  �لحديث  بالفرنسية  �لرطانة   eبد�

�ألمثاe في �لعامية.

�كانت جلسة ساعة، فلما خرجنا قلت لصاحبي: ما هذ�؟

قاe: هذ� جنونه؛ 4نه ال يطالع �ال يعمل �يخا� �لملل، فهو 
يتنّقل هذ� �لتنّقل �لمفاجئ ليشعر بلذ� �لتغّير �متعة �لتجّد5، �ينفق 
على هذ� جّل ماله، فهو ينتقل في �لبلد�H. يعيش في �لقاهر� حينًا 
�في �إلسكند�ية حينًا، �تا�� في �1�با �تا�� في �لريف. �ينتقل 
عيش  يعيش  ��نًا  غربي،  �يومًا  شرقي  يومًا  فهو   nلحاال� في 
�لفالحين يلبس لباسهم �يأكل طعامهم �يأ�0 4لى مساكنهم، ��نًا 
يحيا حيا� لو�5 من لو�n�5 �إلنكليز. �ال يفتأ يبّدe ترتيب �لُغر� 
�لنو�  غرفة  في  �لسرير   Hكا  Hفإ �لفر��،  �طريقة  �ألثا�   Vنو�
4لى �ليمين جعله بعد 1يا� على �لشماH4� ،e كانت مائد� �لطعا� 

بالطوe 1قامها بالعر´، فإH مّل �لجديد عا5 4لى �لقديم.

قلت: هذ� ��هللا من كبا� �لعقال.. H4 �لعا�5 -كما يقوe علما. 
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�لموسر �لذ0 يركب   H4 .��لنفس- ُتضّعف �لحس �تبطل �لشعو
�لكا5يال� كل يو�، �ينا� على �لسرير �لفخم، �يأكل على �لمائد� 
 �I4 لحافلة، ال يحّس لذلك كله بُعشر �للذ� �لتي يحس بها �لفقير�
 Hلغني ليمل �لتر� �يشتهي لونًا �خر من 1لو�� H4 جّربه مر�. بل
�لحيا�. خّبرني �لشيخ عبد �هللا 1بو �لشاماH1 n 1حمد باشا �لشمعة 
1كلة  عليه  ��شتهى  مر�   c.1يامه) جا في  5مشق  كاH �جه  (�لذ0 
�لحديقة. �1نت تعر� مائد�   ´��لبصل على 1 فوe ُمدّمس مع 
1حمد باشا �لشمعة. بل تعاeَ قل لي 1نت: 1ما مللت �ضع غرفة 
�لنو�؟ 1ما تشعر بلذ� �I4 بدلت غرفة  �الستقباe في بيتك �غرفة 
قبل  من  ��xجك  منذ  علقتها  �لتي  �للوحة   cهذ �1نزلت  بغرفة، 
ثالثين سنة �جئت بغيرها؟ 4نها قد تكوH لوحة فنية جميلة �لكن 
ثق 1نه لم يبَق من يشعر بجمالها، ال 1نت �ال ضيوفك �لذين شبعو� 
منها �عافوها. 1ما تحس بحيا� جديد� �I4 تركت هذc �لد�� �لتي 
تسكنها ��نتقلت 4لى حّي جديد تشغل نفسك مد� بد��سة 1حو�له 

�معرفة 1هله �كشف 1سر��c �خفاياc؟
 H4� .nٌلتبديَل ��لتجديَد حياٌ�، ��لجمو5َ ��لركو5َ مو�  H4
 ��علة �لحيا� �لز�جية خاصة هي �الستمر�� �فقد �لجديد. �1نا 1
�لفند%  ليلتين 4لى  ليلة �1   c5يأخذ �لرجل �لموسر 1هله ��1ال H1
يبيتوH فيه �I4 لم يستطع �لسفر بهم 4لى بلد �خر، ليجد في �لتجّد5 
ما يبعث في نفسه �في 1نفسهم �لشعو� بالحيا�، �ليكوH من Iلك 

ما�5 للحديث ��لتذّكر.
ما  �لجباe؟  في  نصطا�   �Iفلما �4ال  �لتبديل،  هو  �لمهم 
�الصطيا�؟ �I4 كاH فعل Iلك �لرجل في تبديل �لمساكن جنونًا 
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فكل ��حد منا ُيَجّن مر� في �لسنة حين يذهب 4لى �لجباe ليصطا� 
فيها. H4 له من �سائل �لر�حة في بيته �في بلدc ما ال يجد مثله في 

�لمصيف، �لكنه حب �لتبديل.
��لموظف في �لزبد�ني ينتظر يو� �لعطلة لينزe 4لى 5مشق، 
�نحن في 5مشق نرقب يو� �لعطلة لنذهب 4لى �لزبد�ني؛ هو يجد 
�لزبد�ني، �ما �ختلفت  �لمتعة في  �لمتعة في 5مشق �نحن نجد 
�لنفوa �لكنه حب �لتبديل. ��لكشافة �لذين يتركوH �لقطا� �لمريح 
 Hيؤمو� eلجبا� H1حمالهم �يصعد� Hلسريعة، �يحملو� ����لسيا
 Hيهجر� �لخيا�،  في   Hينامو�  nلبيو�  Hيَدعو ��لقر�،   Hلمد�

�ألسّر� �يهجعوH على �أل�´، 4نما يريد�H �لتبديل.
بل H4 �لحج نفسه 4نما هو -�1ًال- عبا�5 مفر�ضة ��كن من 
1�كاH �إلسال�، ثم 4نه لوH من 1لو�H �لتبديل في نمط �لمعيشة؛ 
4نه معسكر كشفي تد�يبي ال بّد فيه من تحّمل �لمشا% ��لصبر على 
�لمتاعب، �لو كانت حجة يمكن H1 تخلو من تعب لكانت حجتنا 
في   eلنز�� �لحكومة،  كنا ضيو�  �لتي حججناها سنة ١٩٥٤، 
ر،  فند% بنك مصر �لفخم، ��لسيا�� على �لبا'، �كل شي. مَيسَّ
�لطو�� ��لسعي ��لرمي  �لزحا� في  �قاسينا مع Iلك من مشا% 
 ،(١)cعما يحر� على �لمحر� ما ال ننسا Vلسهر ليلة منى ��المتنا��
كأH تلك �لمشا% من مقاصد �لشريعة في �لحج ليكوH معسكر�ً 

تد�يبيًا 4لز�ميًا.
 Hلز�جا� فيه  يبتكر   H1 �لز��2  في  �لتوفيق  1سبا'  �H4 من 

______________________
(١) À يبق من هذ� �آلH 4ّال 1قل من �لقليل.
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1سلوبًا للتجديد �5فع �لحيا� �لَنَمطية �لمتشابهة. 1عر� �جًال من 
 �1�با' �لنكتة كاH يعد لز�جته كل يو� مفاجأ�، فهو يتصيد �ألخبا
ليقصها عليها، �يخترV من �لنكاn �لعلمية 1نو�عًا عجيبة تكوH في 

�1لها جد�ً كالجد ثم تكوH ما�5 للضحك ��لحديث عنها شهر�ً.

�لد�� تشكو  يومًا فوجد �xجه منفر�5 في  �لرجل  جا. هذ� 
�لملل. �كانت �مر�1 عامّية فأحّب H1 يشغلها بشي.، فجعل يلو0 
�جهه �يظهر �أللم فا�تاعت �سألته: ما لك؟ قاe: ال شي.... ال 
�جلي  ،0�تهتمي. قالت: ما لك؟ قل لي ممَّ تتألم؟ قاe: ال 51

كلها، 1حّس كأH �لنا� تمشي فيها.

�جعل يفتش �يتحسس �جله كأنه يفتش عن موضع �أللم 
حتى �هتد� 4ليه فقاe: ها هو �I، 4نه هنا في خنصر �جلي، 4نها 

علة مخيفة قرn1 عنها. H4 خنصر �جلي مغموa في �للحم.

H1 كل خنصر  4لى  عليه-  �لمسكينة -من خوفها  تنتبه  �لم 
 :eفي �للحم، ��نطلقت 4لى �لهاتف لتدعو �لطبيب. فقا aمغمو

ال، ال، فتشي في �لدليل عن طبيب مختص بمر´ �لخناصر.

�لنكتة  فعرفت  ثم ضحك  ساعة.  نصف  Iلك  في  �1مضى 
�صا�n لها مثا��ً للضحك �ما�5 تحّد� بها جا��تها.

�لر��ية   cهذ مثل  يمثل   H1  2�x كل  من  1طلب  ال  �1نا 
1سبا'  1كبر  من   H1 يعلمو�   H1  2��xأل� من  1�يد  بل  �لسخيفة، 
�لشقا% بين �لز�جين هذc �لحيا� �لر�كد� �لتي تمر 1يامها متشابهة 
 ،eكل شي. فيها ال يتبّد� ،cمتماثلة، كل يو� مثل 1مسه �شبه غد
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توxيع �لغر� ��ضع �ألثا� �1لو�H �لطعا� �1سلو' �ألكل.
 ،Hنأخذ �لحكمة من هذ� �لمجنو H1 0 ما �لذ0 يمنع��ما 51
فنعمد 1بد�ً 4لى �لتغيير ��لتبديل �لذ0 تحتمله 1مو�لنا �ال تسو. به 
1يامًا �يبقى  1حو�لنا؛ فتذهب �لز�جة 4لى �5� 1هلها فتقضي فيها 
�لرجل �حيد�ً يعالج 1مرc بنفسه، �1 يكوH ضيفًا معها عند 1هلها 
فيجد من تبّدe �لحاe ما يجد5 نشاطه �يشحذ شعو�c، ثم يدعو 
1هل �لمر�1 ليقضو� عندc 1يامًا مثلها. �1 يأخذ �xجه ��1الc5 فيأكلو� 
يومًا في �لمطعم، �1 يحملو� �لطعا� فيتعّشو� على صخر� في �لجبل 

.H�1 عند ساقية في �لبستا
�لست 1�يد هذ� بالذ�n، بل 1ضر' �ألمثاe على ما يمكن 
1جئت بشي.   0�51 �لعيش. �ما  1سلو'  �لملل �تجديد  5فع  به 
�ته، فأنا لذلك 1تكّلم x 0لذ� Hفي جو �لمجنو e�x1 �1 1نا ال eمعقو

كال� �لمجانين!
*   *   *
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موضوV 4نشا.

ُنشرn سنة ١٩٣٤

�حسبو� معي يا قّر�ئي �ألعز�.؛ ألني -كما تعلموH �1 كما ال 
تعلموH- ال 1حسن �لحسا' �ال 1علم H1 خمسة �ستة ثالثة عشر 
4ّال بعد ساعة كاملة 1قضيها في حل هذc �لمسألة... ��بما خرجت 
بعد هذ� �لتفكير �معي فيها قوالH: فهي على قوe �ثنا عشر، �على 

قوe هذc �لثالثة عشر �لمشؤ�مة، ��ُهللا 1علم بالصحيح.
�قة، في كل ��قة � Hخمسو� Hحسبو� معي يا سا�5: مئتا�
خمسة حمير �خمسة 1فر�a، فكم هو �لحاصل؟ لست 51�يه على 
 !a1لف فر� ��لتحقيق، �لكنه -من غير شك- 1كثر من 1لف حما
�لد��' في 4صطبل �ال في خاH �ال في مز�عة،   cليست هذ�

�لكنها في... �1سي �ال مؤ�خذ�!
�جعلو�  �لفحص  لجنة  4لى  5عوني  فقد  �1سي؛  في  نعم، 
 ��5��(١)، �1���5ني �1aفر� �بين حما  ً���إلنشا. حو�  Vموضو
 Vمالئي �لكر�� على قر�.� مئتين �خمسين مقالة في هذ� �لموضوx

______________________
(١) كاH هذ� موضوV �إلنشا. ª �متحاH �لشها�5 �البتد�ئية تلك �لسنة. �ال 
ند�0 مÁ ينتهي مدّ�سو �إلنشا. من هذc �ملوضوعاn >�خلنفشا�ية<!
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 a1لف فر� �>�لحما�0<، فجعلوني 1حّس Hّ1 في �1سي 1لف حما
تتعا�5 �تتر�فس �تصهل �تنهق، �تضر' بأ�جلها جو�نب �1سي 
حولي  من  طائر�  1حالمي  في  1��ها � �1نفي،  I1ني  في  �تدخل 
تضاحكني �تباسطني بنهيق من نغم �لصبا �لحما�0 �1 بعنا% على 

�لطريقة �لحما�ية.
 H1 لي  1ّكد��  �لموضوV ألنهم  �ختيا� هذ�  1لو� في  �لست 
�لموظف ال يحّق له H1 يلو� �±سا.c �لو بد� له H1 هذ� �للو� حق، 
�لكني 1قوH4 e هذ� �لموضوV لم يعجبني. �ال يعنيهم H1 يعجبني 
�1 ال يعجبني ما 5مت -في نظر �لقانوH- ال يمكن H1 1فهم شيئًا 
�xكية  مد�سة  في  ثا....  تا.  با.  1لف  معّلم  ألني  �لبا'  هذ�  في 
Hّ1 1حد  4نه 1ضحكني كثير�ً �1ضحك xمالئي   eنية! �1قو���لحو
 Hيتعاتبا ��قيقًا 1كثر من �لال�x فجعل �لفرa ��لحما Hلطال' كا�
عتابًا �قيقًا، ثم يعتذ� 1حدهما لآلخر �يصافحه �يعانقه �يقّد� له 
 �xسمجًا 1كثر من �لال H1حد �لطال' كا Hّ1� ...يًا�>بر�5نًا< حما
فجعل بين �لحما� ��لفرa حو���ً V5�1 فيه كل ما يعر� من 1لفا¿ 
�لكر��  �ألساتذ�   n4لى حضر� موجهة  �لبلدية  ��لشتائم  �لسبا' 
�فس �لفرa فقتله... �Hّ1 1حد  �1عضا. �للجنة �حّجته بأH �لحما
>قصيلة<  فرسًا  �ألصيلة   aلفر� يتفاصح فجعل   H1  5��1 �لطال' 

!>Hعينتا<� >Hجلتا�<� >Hلها >يدتا�
*   *   *

ال 1لو� 1حد�ً، �لكني كتبت ألتنّفس �لصعد�. بعد هذ� �لعنا. 
�لطويل ��لبال. �لمستطيل، �ألهنئ 4خو�ني �لطال' ال بنجاحهم 
يعنيني كثير�ً  �لمهم، �ليس  باألمر  �لشها�5 (فليس هذ�  �حملهم 
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H1 تزيد قائمة �لمغترين مئة �سم �1 مئتين) �لكني 1هنئهم بأنهم ال 
يز�لوH تالميذ، ال يعرفوH -بعُد- ما هو عنا. �لفحص. ��لتلميذ 
يو� �لفحص يحسب 1نه �حدc �لخائف �لحذ�، في حين H1 هؤال. 
منه خوفًا �حذ��ً. هو  1شّد  �لفاحصين،  �لكبا�، هؤال.  �لتالميذ 
�لتلميذ قد حفظ  تافه ما ��5  1مر  �لّسقو�، ��لسقو�  يخا� من 
5��سه �قا� بالو�جب عليه، �هم يخافوH من �لظلم، ��لظلم 1مر 

خطير ال يستطيع �لرجل �لشريف H1 ُيقِد� عليه.
فيها ما شا. من هر�.  ��لتلميذ يكتب ��قة ��حد�، يصّب 
�َهَذياH، ثم يذهب 4لى بيته فيؤمن �يؤمن 1بوc �1مه 1نه قد 1جا5 
 %��قر�.� هذc �أل� �لكاتبين، �هم مجبو��H على  �بّذ  �1حسن 
�لهذياH �فهمه �54��كه،  �لهر�. �هذ�  كلها �حشو 51مغتهم بهذ� 
�تقديرc بعالمة من عالماn �المتحاH. �هو �I4 سقط يزعم �يزعم 
1هله 1نه قد ُظلم �H1 �لفاحصين قد تحاملو� عليه ��نتقمو� منه، 
�هم �I4 1سقطو� تلميذ�ً سقطت عليهم �للعناn ��لشتائم �ُ�فعت 
1كّف �لعجائز في ظلمة �لليل تدعو �هللا H1 ينتقم "ممن كاH سبب 
سقوطك يا �لد0، �هللا يخر' بيته، �هللا يعدمه �1الc5، �هللا يبعث 
له �لعمى ��لكساH1 01 !"p جز�. هذ� �لفاحص �لمسكين، �لذ0 
1جهد نفسه �1تعب ضميرc �1ضاV �قته، H1 يخر' بيته فيبقى في 
 cفيغد� منفر�5ً ثاكًال حزينًا، �يذهب بصر c5�1ال nيمو� ،V��لشا
فال يعر� عد��ً من صديق �ال يعر� 1ين �لطريق، �يصبح ُمقَعد�ً 

ال يقد� على ِحر��...
��لغريب H1 هذ� �لسخف لم يختص به �لعجائز، بل تجا�xهم 
4لى مدير مد�سة بيني �بينه بعض �لجفا. �تالميذc مقصر�H جد�ً 
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�4خفا.  تقصيرهم  ستر  4لى  سبيًال  يَر  فلم  �لفحص،  في  فسقطو� 
من  �لخطأ. �1غر' من هذ� H1 كثير�ً  4لّي  بأH ينسب  4ّال  عجزهم 
�لطال'،  لهم نجاp طائفة من  H1 1ضمن  1صدقائي قد سألوني 
�لم ير�� في هذ� بأسًا، �غضبو� حين لم ينجح هؤال. �لطال'... 
 Hلكر�متي �لتي يعبثو �مع 1نني 1حّق بالغضب منهم ��1لى H1 1ثو
بها بهذ� �لطلب �لذ0 ال يختلف في شي. عن قولهم لي لو قالو�: 
 c1مانتك هذ Hتخو H1 لخيانة، فنرجو� n5جل خائن قد تعّو�1نت 

�لمر� 1يضًا من 1جل خاطرنا!
على H1 �لذ0 جر1 �لناa على هذc �لطلباn �عّو5هم عليها هو 
4صغا. بعض �لمعلمين �من بيدهم 1مر �لفحص 4ليها، ��ستجابتهم 
لها. �لو �فضوها ��ستنكر�ها �غضبو� منها لتر�َجع �لناa �فهمو� 
H1 �لمعلم ليس لصًا �ال خائنًا، �ال يختّص xيد�ً بالخير �ال َعْمر�ً 

بالشر، �لو �ضطرته 4لى Iلك �لصد�قة �لمتينة �1 �لعد�. �ألكيد.
��لخالصة 1ني 1حمد �هللا على نجاتي من هذ� �لعنا. �على 
عو5تي 4لى نفسي �هد�ئي �مطالعاتي، �1�جو H1 تكوH هذc �خَر 
مر� 5ُ1عى فيها 4لى مثل هذ� �لعنا.. �1حسب 1نهم لن يْدعوني كّر� 

1خر�، �1حسبني قد 1تعبتهم كما 1تعبوني.
*   *   *

�بعد، فإني 1حمد �هللا على �نتها. هذc �لمفا�x �المتحانية، 
قريبًا،  نجاحًا  سقط  لمن  1�جو � �لطّال'،  من   xفا من  �1ُهّنئ 

�ليغفر �هللا لمن مأل �±�سنا خيًال �حمير�ً.
*   *   *



٢٧٩

من عبث �لتالميذ

ُنشرn سنة ١٩٣٤

كنت في �لصف �كاH موضوV �لد�a شيئًا ال نعر� نحن 
معشر �لمعلمين، �ال يعر� من هم فوقنا، مدلوله 4ّال بالتقريب؛ 
Iلك �لشي. �لذ0 يحويه ثبت �لد��a �لرسمية �ُيهمل في �لو�قع، 
 a�هو... >�لمحا5ثة<. �قد xعمُت مر� 1ني فهمت موضوV هذ� �لد
��فترضت 1ني مجنوH حقيقة (H4 I4 كل معلم مجنوHٌ مجا�xً �ال 
�حت 1تحّد� 1نا � ،(Hستا�مؤ�خذ�... جنوH عبقرية ال جنوH ما
�يسألونني.  �1سألهم  مني،   Hيسخر�� منهم  1سخر  �تالميذ0؛ 

5�a محا5ثة؟ َهُلّم فلنتحّد�! a��لَِم ال؟ 1ليس �لد
سألتهم: ما�I يختا� كل ��حد منهم من �لمهن �I4 هو بلغ 
 eلسؤ�� �هذ�  �لظاهر)؟  بحسب  (1عني  �جًال   ��صا 1يامه  مقبل 
نلقيه  �لمعلمين،  فينا معشر  َبيِّن- شائٌع  فيه من سخف  -على ما 
في �1جه �لتالميذ كلما الحت لنا مناسبة �1 1خرجنا هذc �لمناسبة 

من جيوبنا!
فقاe ��حد منهم: 1ما 1نا فأ�يد H1 1كوH مختا��ً (01 عمد�).

4ليه تلميذ  حسن، H4 �لمختا�ية (�لعمو5ية) غاية ما يطمح 
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في قرية، �هذc همة عالية �ال شك. �لكني 1حببت (H1 �1 موقفي 
�قتضى) H1 1سأله: لما�I؟ 

 nلغا مترَجمة من  كلها   n��(��لعبا  eقا ثم  فا�تبك ساعة 
 ��لمختا  H4 �لعامة):  �للغة  4لى  4ّال نحن  يفهمها  �لتي ال   eألطفا�
يناe �لماe بال تعب �ال مشقة، فليس عليه 4ّال H1 يختم بخاتمه 

كل ما يعر´ عليه.
1شيا.  عليه  يعر´  قد  عليه.  يعر´  ما  كل  ليس  ال؛   -

.Hمخالفة للقانو
- نعم يا سيد0، �لكنه يختمها �I4 1جزلو� له �ألجر.

- ال، ال. H4 �لقانوH يمنعه.
- ��هللا �لعظيم يختمها. لقد ختم لـ(فالH) بعد H1 1خذ منه 

�قتين(١).�
 H4� Hهذ� ال يكو H4 لك eسكت، ال تذكر 1سما.... 1قو� -

ختمه ال ُيقبل.
ختم  تقبل  �لحكومة   H4  eيقو 1بي   H4 ُيقبل؟  ال  كيف   -
�لمختا� في كل شي. �تعد كل ما شهد به حقًا �كل حق لم يشهد 

به باطًال.
- هذ� ال يهمنا... 1نت HI4 تريد H1 تكوH مختا��ً. سأعو5 

للكال� معك، �1نت؟ تكّلم.
______________________

(١) 01 لMتني، �>�لو�قة< هي �للª �M لغة �لشا� �لد��جة (¦اهد).
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�كيًا (١).َ5َ H1كو H1 يد�- 1نا 1
- �01 شي. يعجبك في �لد�كي؟

4ليه متى   cيدعو� 1مر�ً   cيأمر �لمختا�؛  1نه فو%  1عجبني   -
 H1صحابه، فيأكلو aبه هو �1صحابه �فرسه �1فر� eشا.، �ينز
 H1 ال يستطيع ��يشربوH �يقيموH ما طا' لهم �لمقا�، ��لمختا
يعا�´ في شي.. ثم H4 �لد�كي هو �لحاكم �لمطلق في �لقر� ال 
قو� فو% قوته، يحترمه �لناa �يقوموH له �I4 جاx بهم، �4ّال �جد 

سبيًال 4لى �تهامهم بتهمة من �لتهم �تقطيع 1�جلهم بالضر'.
�لصياp؟   �Iلما �سكتو�،   .Vممنو �لمتهمين  ضر'   H4  -

ليتكلم 1حدكم، قل 1نت.
- 4نهم يضربوH يا 1ستاI، يضربوH حتى �ألبريا.، 1قسم باهللا.

- ال تقسم.
 H4 :eكيًا يقو�- يضربوH، لم يمنعهم 1حد. �قد سمعت 5

هذ� �لمعلم متكّبر، �H4 شا. �هللا سأ�ميه في ��طة.
فأسر�تها في نفسي �قلت: خرجَت عن �لموضوV... يكفي. 
َمن منكم يريد H1 يكوH معّلمًا؟ معلم... ال 1حد؟ �يحكم، لما�I؟ 

نعم، قل.
______________________

�كي هو �لشرطي (ُسّمي بذلك إل5��كه �لفاّ�ين من �ملجرمني)، َ (١) �لدَّ
 Hية �لبنا��هي -ֲדذ� �ملعÊ- لفظة مولَّد�، �1كثر شيوعها ª سو

(¦اهد).
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فقاe ما معناc: ألH �لمعلم ُيتعب نفسه فال يعلم بتعبه 1حد 
�لقر� �لو كاH 1حسن  1نحس  4لى  به  �ال يجزيه خير�ً، �ُيقَذ� 
�لناa نظر�  4ليه  له، �ينظر  ُيرثى  به 1حد �ال  معلم(١) فال يحس 
ليس فيها من �الحتر�� ما يكوH للجابي �1 �لد�كي. �قد قاe 1بو 

فا�H4 a �لجابي يستطيع H1 يعزe �لمعلم.
- H4 هذ� كذ'. H4 �لمعلمين 1شرُ� �لناa �1حسنهم 1خالقًا 

...�
- �5ئمًا يا سيد0؟

- �5ئمًا، طبعًا.
- كيف HI4 يكوH في >...< معّلم ليس 1حسن �لناa 1خالقًا، 

�لكنه...
- �سكت، قليل �أل5'.

�ُقرV �لجرa، فانتهى �لد�a ��نتهت �لقصة.
*   *   *

______________________
 �(١) كاH من معلمي �لقر� ª تلك �أليا� سعيد �ألفغا� �1نو� �لعطا
�حلمي �للحا� �Éيل سلطاH �1¦د �لطر�بلسي �علي �لطنطا�0.
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(١) H4لى لبنا

ُنشرn سنة ١٩٣٧

سفر)  من  قا5مًا  (�كنت  �لتنوخي  �لدين  عز   Iألستا� لقيني 
فقاe لي: َهُلّم!

قلت: 4لى 1ين؟
�جل �إلسال�، شكيب � H1مير �لبيا �قاe: 4لى �لجبل، نز�

.Hسال�1
قلت: ما 1عدe ��هللا بزيا�ته شيئًا، �لكني �nٍ من سفر �لم 

.0�1بلغ �5
 H1 في محلها لم َتِطْر، �ما عليك �قاe: �طمئن، فإH �لد�

تر�ها غد�ً؟
قلت: صحيح.

1صبحت  ألني  شيئًا،  �لسفر   ��1 1عد  �لم  معه.   nسر�
بفضا. �هللا  �لذ0 كاH >موَكًال  �لسنين �أل��خر- كذلك   cفي هذ-

______________________
(١) ª �لطبعة �جلديد� �ل½ 1صد�ִדا �5� �ملنا�� من هذ� �لكتا' سنة 
 ،Hملقالة ُكتبت من 1كثر من نصف قر� cهذ" :e١٩٨٨ كتب �لشيخ يقو
يو� كاH لبناH لبناÀ ،H متسه �حلدثاÀ� H تعبث به يد �لزماH. كانت 

51ب فصا�n تا�Â، �كانت للمتعة فصا�n للع�È" (¦اهد).
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يذ�عه<؛ فال 1كا5 1لقي عصا �لتسيا� �1حط �لرحاe من سفر حتى 
1تهيأ آلخر(١)؛ 1طّو� ما 1طّو� ثم ��0 4لى هذc �لغرفة �لصغير�، 
1جلس بين �كا� �لكتب 1حسب ما كسبته من هذ� �لعنا. �لطويل، 
 ،��صو 4لى  1ضمها  �لذ�كر�  في   ��صو 4ال  كسبت  1جدني  فال 
�Iكر� في �لنفس 1قرنها بذكر�، �صفحة في 5فتر0 1ضيفها 4لى 
صفحة؛ 1سعد بتد�ينها �1سّر ببقائها، �H4 كنت ال H�ّ51 4ال �ألقل 
مما 1��c �1شعر به �ال I1كر 4ال �لتافه مما يمر بي، �H4 كنت 1علم 
H1 صو� �لذ�كر� 4لى �ّمحا. �Iكرياn �لنفس 4لى ضياV �قصص 
يصرفني  �ال  فيها  Iلك  يزّهدني  ال   ،���لنا �لسكين  4لى  �لدفتر 
�ال  سيعد�،  ��لوجو5   nستمو نفسها  �لحيا�   H1 لعلمي  عنها، 

يبقى في �لوجو5 4ال �لموجد.
*   *   *

______________________
(١) ما 1عجب �إلنساH! نشر جّد0 هذc �ملقالة �هو ª �لثامنة ��لعشرين، 
 ª هاÈخ�) xحلجا� Ì4 �Mحتل تلك �لرحلة �لشه��قبلها ببضع سنني �
كتابه >من نفحاn �حلر�<)، ¾ Iهب Ì4 �لعر�% مدّ�س سنة ١٩٣٦ 
 Ì4  eلشما� 1قصى   ª كركو�   Ì4 بغد�5  من  1�جائه؛   ª فطّو� 
�لبصر� ª 1قصى �جلنو'، ¾ �نتقل Ì4 بn�M فأمضى فيها �لسنة 
�ل½ صد�n فيها هذc �ملقالة، ¾ عاÌ4 5 5مشق ¾ Ì4 �لعر�% مر� 
� له H1 يقطع نصف "يط �أل�´ فيصل Ì4 1قصى  1خر�، ¾ ُقدِّ
 Áح eبه �حلا Mتغ� Hلسنو� n��5 ¾ ...nلك بسنو�I 1ند�نيسيا بعد
�5�، �ير� �لسفر Ì4 جد�  Ì4 لبلد� ª �صا� يستثقل �النتقاe من �5
(�قد �ستقر به �ملقا� ª مكة) سفرË يصر� باالستعد�5 له 1سبوع، 
�1مضى �خر عشرين سنة من حياته Â Àر2 فيها من مكة 4ال Ì4 جد� 

�1 من جد� 4ال Ì4 مكة، ��ه �هللا (¦اهد).
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�كنا خمسة في �لسيا��: �ألستاI �لتنوخي، ��ألستاI �لشيخ 
ياسين  ��لشيخ  �ألثر0،  بهجة  �لشيخ   Iألستا��  ،��لبيطا بهجة 

�لر���، معتمد �لمملكة �لسعو5ية في 5مشق سابقًا، �1نا.
خرجنا من 5مشق مع �لغر�'. �كاH �ليو� جمعة، �كانت 
 cليلة قمر�.، فسالت �لطر% بالدمشقيين -على عا5تهم في مثل هذ
�لخضر�.، ��لربو�،  فامتألn جو�نب بر�5، ��لمرجة  �لليالي- 
 Hلفتيا� بخير  �1حالها)  �لدنيا  5�1ية  (1جمل   H���Iلشا�  05���
�1جمل �لفتياn �1حلى �ألطفاe؛ فلم يكن 1متع للعين �ال 1شهى 

للقلب من Iلك �لمشهد.
ألننا  متمهلين،  مترّفقين  �لساحر  �لعالم  هذ�  في  فسرنا 
��لقلو'   Hلعيو� من  بحر  في  نمشي  �4نما  طريق  في  نمشي  ال 

��لمفاتن جمع كل جميل با�V 1ّخاI، حتى بلغنا 5ّمر:
��لحو� في 5ّمر �1 حوe هامتها

(١)Hَكَو�شُف عن سا% ��لد� �حوٌ
فوقفنا نمتع �ألنظا� بَحْوِ�ها �ُحوِ�ها �شموسها �بد��ها، 
�1نت مهما عرفت 5مشق ال تز�e تر� فيها 1بد�ً جماًال تجهله �ال 
فتنة جديد�؛   Hجديد �في كل مكا eيو� جما تعرفه، ففي كل 
 ،H���Iلشا� تنظر �1يًا تفضل: 05��1   �I1ين تقف �ما  0�فال تد
 e�1 عين �لخضر�.، �1 سهو ،H�5بلو e�1 جنائن �لغوطة، �1 جبا

�لزبد�ني، �1 �لعيوH �لتي ال يحصيها عد5؟
______________________

(١) شوقي.
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سقى �ُهللا ما تحو0 5مشُق �حّياها              فما 1طيَب �للّذ�nِ فيها �1هناها
نزلنا بها ��ستوقَفْتنا محاِسٌن       َيِحّن 4ليها كلُّ قلٍب �يهو�ها
لبسـنا  بها  َعيشًا  �قيقًا  ِ�c±�5                 �نلنا  بها  من صفوِ�  �للهو  1عالها
سالٌ� على تلك �لمعاهد 4نها         َمَحطُّ َصباباnِ �لنفوa �مثو�ها
ْت  بُقربها             فما كاH 1حالها لديها �1َْمَر�ها(١) �عى �هللا  1يامًا  َتَقضَّ

*   *   *

كله  ��لو�05  ��سانة(٢)،  �بن  بلد�  �ُجمر�يا،  �لهامة  خّلينا 
عن 1يماننا، �1سندنا 4لى �لجبل نستقبل �لصحر�. 4لى ميسلوH؛ 
بال� شهد�ئنا، �مشهد 1بطالنا، �مبد1 تا�يخنا �لحديث، �مثو� 
5مشق   e1شبا� هو  �قف  �لذ0  �لعظمة،  يوسف  �لر�بض  �ألسد 
فما ضعفو� �ال  قوية ظافر�،  �5لة  ثاني  في �جه  �ألقّال.   eلُعّز�
�لعرين  عن   Hيد�فعو�  Hيقاتلو �xلو�  �ما  جبنو�،  �ال  �ستكانو� 
يعيشو�   H1 1عجزهم  حتى  1جسامهم  في   pلر�� ثبتت  ما  ثابتين 
1شر�فًا فماتو� 1شر�فًا؛ فكاH موتهم حيا� لهذc �ألمة �لتي حفظت 
�لعهد �حملت �ألمانة، �كانت قبو�هم منا��ً 1حمر في طريق هذ� 
�لشعب �لمجاهد �لمستميت �لذ0 لن يقف �1 يتباطأ حتى يأخذ 
 c(٣) >بعضًا< منه، �لن ينا� حتى ير� هذHلكل< �لذ0 >1عطى< �آل�<

______________________
.�(١) �بن �لنّقا

�لقصصي  �لشعر  (٢) �البن ��سانة هذ� قصيد� طويلة جدË من 1عجب 
�لو�قعي، يصف فيها Éاعة 5عاهم Ì4 قريته ففعلو� معه �ألفاعيل. �هي 
قصيد� نا5�� مثاُلها، على بذ�.ٍ� فيها ��1صاٍ� مكشوفة ُيستحيا منها.

(٣) 01 سنة ١٩٣٧.
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�لصحر�. قد �ضت جّناn 1لفافًا، تحمل �لزهر �لذ0 ال ُيسقى 4ال 
بالما. �ألحمر �لملتهب تحمل x1ها� �لحرية.

سيبقى هذ� �للحد لتمّر عليه �ألجياe �آلتية، �ألجياe �لحر� 
�لعزيز�، فتذكر جها5 1سالفنا �تعر� �لثمن �لذ0 5فعوc، �لتعلم 
�لتي يغلب  �لقو�  �لقو� H4 َغلبت �لحق حينًا فإH �لحق يصنع   H1

بها �5ئمًا.
سأIكر ما حييت جد�� قبر        بظاهر جلَّق �كب �لرماال(١)
باال مقيٌم  مـا  1قامت  ميسلوH         يذكر مصرV �ُألْسِد �لشِّ
تغّيَب عظمُة �لعظَماn فيه          �eُ�ّ1  سـّيٍد  يلقى  �لنِّبـاال
�لظَّفَر �ختياال  �َ�َمطَاِ تُجرُّ  فيالُِق من فرنسا       مشى �مشت 
1قـا�  نهـاَ�cُ  َيلقـى �ُيلقى         فلّما eَ�x ُقرRُ �لّشمِس �xال
َد حيُث جاeَ �حيُث صاال َن بالّصو�ِ�ِ� ��لَعو�لي         �ُ�سِّ فُكفِّ
�I4 مّرnْ به �ألجياeُ تتر�             سمعَت لها x1يز�ً ��بتهاال(٢)

*   *   *
ثم 1خذn �لسيا�� تصعد بنا في مسالك ملتوية مستدير� تزيغ 
�ألبصا� من �ستد��تها �علوها، حتى �I4 ظننا 1ننا بلغنا ُقّنة �لجبل 
تكّشفت لنا ُقَنن(٣)، فإ�I نحن ال نز�e في �لحضيض. �ما فتئنا نعلو 

______________________
(١) هذ� �لبيت À يظهر ª �لطبعاn �لسابقة من �لكتا'، �قد 1خذته من 

كتا' >ª بال5 �لعر'< �لذ0 ُنشرn فيه �ملقالُة eَ�ّ1 مر� (¦اهد).
(٢) شوقي.

(٣) �لُقَنن ��لِقناÉ :Hع ُقّنة، �هي من 01 شي. 1عالc (¦اهد).
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5�� �لمصايف �لشامية، �بد�  ،H�5ينا بلوIحتى حا ��نتسلق �ند�
لنا فندقها �لفخم �لذ0 بنته �لحكومة ليمأل �لخز�نَة ماًال ��لجيوَ' 
Iهبًا، فمأل �لنفوaَ فسا�5ً ��ألخالَ% �نحطاطًا، لما 1نشؤ�� فيه من 

�قيًا!� ��باليا �طاماx nعموها حضا
ثم عدنا نهبط، �هذc سنة �لحيا�: >ما طا� طير ���تفع 4ال 
بعلمه  عال  �جًال  4ال  هبط،  4ال  �جل  عال  �ال  �قع<،   �طا كما 
 Hفعة، أل��بأخالقه �مو�هبه، فذ�� �لذ0 ال يهبط 1بد�ً بل يز5�5 
علمه لن ُينسى �1خالَقه لن تذهب �مو�هَبه لن تضيع، 1ما من عال 
على قو�ئم �لكرسي �1عنا% �لشعب فأَْحِر به H1 يسقط مهما �ستمر 

.c±بقا eطا� c علوُّ
1قوe: 4ننا ما xلنا نهبط حتى �نتهينا 4لى سهل �لبقاV �لخصب 
�لمهيب  �ألجر5  >�لشرقي<  لبناننا  يفصل  �لذ0  �لجميل،  �ألفَيح 
�الحت  �لخلو5،   pبوشا ��ّتشح  �لمهابة   V�5ّ� �لذ0  �لرهيب، 
 pلمر� >�لغربي<  �لبنانهم   ،���لوقا ��لجد   eلجال�  nعليه سما
�لفرp �ألخضر �لجميل، �لذ0 �ّتز� بالسحر ���تد� ��5. �لشعر. 
 nجليل ��لثاني جميل، ��لجنا eفاتن، �لكن �أل� Iكالهما 1ّخا�
 Hلبنا سفح  على  5مشق،  في   nلباقيا� ��لفر�5يس   nلخالد��

�لشرقي... قاe شوقي:
لبناHُُنبِّْئُت لبناHُ جّناnُ �لخلو5 �ما     �لُخلِد  طريَق   Hّ1 ُنّبئُت 

�لغربي تحّس بجماله ���عته،   Hلبنا يحتويك  �1نت حين 
له �1نك جز. منه، �لكنك تحس حين  1نت  1نك  �لكنك تشعر 
 Hبين ما تكو Hفي لبناننا 1نه هو لك �1نه جز. منك، �شتا Hتكو
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 Hفي لبنا Hهو في قلبك. �1نت حين تكو H1نت في قلبه �ما يكو
�لغربي تجد يد �إلنساH لم ُتبِق من جماe �لطبيعة 4ال قليًال، �تجد 
 Hلبنا �لكبر�، �لكنك حين تكوH في   Hلمد� 1كثرc في  ما تجد 
 ،Hيد �إلنسا تبدلها  لم  �لتي  �لفاتنة  �لحلو�  �لطبيعة  �لشرقي تجد 

�4نما 1حاطتها بإطا� يحفظها �يظهر جمالها.
1�ضية  حو��5  صدعته  ��حد�ً  جبًال  كانا  �لجبلين   H4 ثم 
(جيولوجية) من xمن قديم، ��ألمتين فيهما 1مة ��حد�، �لكنك 
جمهو�يتين  �لساعتين   xتتجا� ال  �لتي  �لمسافة   cهذ في  ��جد 
�فرنسا.  1لمانيا  كحد�5  �حد��5ً  متباينين،  �َعَلمين  مختلفتين 

1لقا' مملكة...
�سبحاH خالق �لهر �خالق �ألسد، �خالق كل شي.!

*   *   *
�1نخنا ���حلنا (1عني َ�َقفنا سيا�تنا، �لم يكن معنا َ���حُل 
 H1 لسهل، نستريح فيها قليًال قبل� aعر� ،���ال ِ�حاe) في شتو
���I4� .c 1نت شئت I لطير� تبلغ  �لذ0 ال  �لجبل   ��بالسيا نتسلق 
H1 تتصو� مبلغ ما نعلو فتصو� شا�عًا طوله قر�بة كيلين �ثنين، قد 

�قف على �1سه �كنت 1نت فوقه تطل على �لدنيا من عٍل!
علونا في جباe َشْجر�. ضاحكة، نجتاx �لقر� �لمتناثر� على 
�لسفوp ��لذ��، �نر� �لينابيع تتدفق من 1عالي �لصخو� �تسيل 
 H��في بطوH �أل�5ية حالمة سكر�. �ما xلنا في علو �لّف ��5
على  ال  �لسحا'،  فو%  صرنا  حيث   >��لبيد >ظهر  بلغنا  حتى 
�لتي  �لحقيقة  على  بل  �لشعر�.-   eيقو -كما  �لمبالغة   �1  xلمجا�
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______________________
(١) �ِخلَضمُّ هو �لبحر �لو�سع (¦اهد).

.�(٢) 1نو� �لعطا

يشاهدها �لناa كلهم؛ فقد كاH �لسحا' يمس �لذ�� �لتي تحتنا 
عليه  نعلو  �كنا   .pلسفو�� �لسهل  عنا  �يحجب  �جوهنا  �يلفح 
 �1حيانًا فال يبلغنا �ال يمسنا، �نر�c يمر من تحتنا 1شبه شي. بالغبا
�ألبيض تحمله �لريح، حتى 5�نا تلك �لد��� �لكبير� �1شرفنا على 
��05 >صوفر-حّمانا< �لعظيم، �1سع 5�1ية لبناH �1جملها، �قد 
�لقر� �الحت   nعلى سفوحه عشر� nنتثر�� بالصنوبر  �5xهى 

م. مبانيها �لعظيمة �قصو�ها �لشُّ
ْق ��حَة �لّسحـ ـ ـ ـــِب �نامت على �شاpٍ ُمرقَّ nْلّر��بي توّسَد��
ْق َمْت تكِشُف �لَخفيَّ �لُمَغلَّ �� �لبيُض في �لَعالِ. نسوٌ�      حوَّ ��لذُّ
َنَشرnْ في �لفضا. 1َْجُنَحَها �لّزهـ ـ ـ ــُر فأْسَنى بها �لوجو5ُ �1ْشَرْ%
ْق ��لُقر� َغْلَغَلْت بأخبَِيِة �لَغْيــــ ـ ـ ـِب �ضاعت بين �لَغَماِ� �لُمَنمَّ
�َتألَّْق َنا  �لسَّ فيها  َتَر�َمى  ـِو  ـ  ـ  ـ  هـ  �لزَّ من   nٌضاِحكا ��لَينابيُع 
ْق ُمَلفَّ  eِلَخيا� ��ِجِف  ُمْبَهٍم  كُحْلٍم    �لَبعيُد  �لبحُر  �تر�َ.� 
سرَقْتُه  �لّسماُ.  في  �ألُفِق  �لّنائي           َفَمْن 1بَصَر �لِخَضّماnِ(١) ُتْسَرْ%؟(٢)

*   *   *

هذ�  فيها  ينسى   ،nلحظا بل   ،nساعا  Hإلنسا� على  تمر 
�لعاَلم �لما05 �هذc �لحيا� �لقصير� �لناقصة، �يحس كأنه يعيش 
بها  له  عهد  ال  مشاعُر  نفَسه  تخالط  �1جمل،  1كمل  حيا�  بنفسه 
�ال يقد� على �صفها، �تغمر قلَبه لّذٌ� ال يعر� 01 شي. هي، 
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 nللحظا� cفيشعر 1نه �نتقل 4لى عالم سحر0 جني عجيب، كهذ
�لتي تمر علينا في غمر� �لتأمل �لنفسي، �1 في نشو� �لحب، �1 
�لتي   nللحظا� هي   cهذ ��لمناجا�.  �لعبا�5  في  �الستغر�%  حين 
تمّر عليك حين تشر� على ��05 >صوفر-حّمانا< �1 تجلس في 

�لشاغو� �1 تصعد 4لى عين �لصحة في فالوغا.
لست 1�يد �لدعاية للبناH، �ما لبناH في حاجة 4لى 5عاية، 
 ،n4ّال �قد �متأل ��ما في لبناH سرير في فند% �1 غرفة في �5
حتى 4ننا لم نجد في صوفر (�قد �صلناها ليًال) مكانًا نبيت فيه، 
�كلما 5خلنا فندقًا خرجنا منه بخفي صاحبنا حنين �إلسكا�... 
منتصف  في  قاعد   eمعتز لطيف  فند%  4لى  �لمطا�  قا5نا  حتى 
4ليه.  نأ�0  فند%   cبعد بين صوفر �بحمد�H، �لم يكن  �لطريق 
فتعلقنا بصاحبه �توسلنا 4ليه �1طمعناc حتى �ضي H1 يعد لنا مكانًا 
في �لر5هة (�لصالوH) فقبلنا، �ُ�ضعت سر� صغا� كسر� �لجند 

�طلبة �لمد��a �لد�خلية جا. بها من بيته، فحمدنا �هللا عليها.
*   *   *

�1َسي  على   Hعاليتا  Hعمامتا (�أل�تيل):  5خلنا  �لما 
�لبهجتين، بهجة �لعر�% �بهجة �لشا�، �عقاe نجد0 فخم على 
هامة 1مير من 1مر�. نجد، �نحن �الثناH >�لُمطرَبشاH<، �ألستاI عز 
�5�n حولنا �ألبصا�، �حّف بنا � ��لدين �1نا، تعلقت بنا �ألنظا

شبا' يسلموH علينا، فقلنا: �عليكم �لسال� يا 4خو�ننا.
فقلت   ،Hلحاضر�� �ضحك  ضحكو�  1نهم  4ال  ��عنا  فما 
ألحدهم: من فضلك قل لي، لما�I تضحك؟ هل تجد في هيئتي 
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ما يضحك يا سيد0؟
 Hلحاضر�� فوثب  به  فهممت  ضحكًا،  �لخبيث   5�5xفا

�قالو�: يا للعجب! 1تضر' فتا�؟
 Hمستحيو �نحن  �فر�نا   !eلرجا� بثيا'  >فتا�<  هي   �I4�

نحا�e 1ّال نعيدها كّر� 1خر�.
�لما خرجت في �لليل لمحت في طريقي ��حد� من هؤال. 

�لنسو� فحيتني، فقلت لها: مسا. �لخير يا مدمو�xيل.
فقالت: ما5مو�xيل 4يش يا �قح؟

5عوتها   H1 سا.ها  �قد  متز�جة،  4نها  نفسي:  في  قلت 
 H�5كت �لخطأ �قلت: بر�بالمدمو�xيل (�آلنسة)، �1سرعت فتد�

مد��.
قالت: مد�� في عينك قليل �أل5'، بأ0 حق تمزp معي؟ 

1نا (فالH) �لمحامي.
!H�5بر ،H�5قلت: بر

 H1 4لى صاحب (�أل�تيل) فرجوته  ��ليت ها�بًا، فذهبت 
يعمل لنا طريقة للتفريق بين �لرجل ��لمر�1، فُدهش مني ��جم 

لحظة، ثم قّد� 1ني 1مزp فانطلق ضاحكًا.
عليه  �قصصت  �لِجّد.   e1قو �لكني   p1مز ال  4ني  قلت: 

�لقصة.
قاe: �ما�I نعمل؟
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______________________
(١) كاH هذ� سنة ١٩٣٧، قبل H1 >تستجمل< �لناقُة �>تسترجل< �ملر�1، 
�تقعد مقعد �لرجل من كرسي �لتد�يس ª �جلامعة �مكتب �لوظيفة 
ª �لديو�H، �ستكوH غدË هي >�لنائبة<، ¾ تكوH >�لقاضية<! �قبل 

H1 >يستأنِث< �لّرجل فال ينكر منكرË �ال مينع ممنوع!

قلت: لوحاn صغير� مثًال من �لنحاa، كالتي توضع على 
�قمها �1 على �لد��جاn... ُيكتب عليها >�جل< �1  Hلبيا n���لسيا
>�مر�1<، ُتعلَّق في �لصد� تحت �لثد0 �أليسر، �1 ُتّتَخذ حلية من 
�لذهب �1 �لفضة عليها صو�� 5يك مثًال �5جاجة، �1... �1 شا� 

�خر�� �1 شي. �خر من عالماn �لتذكير ��لتأنيث...
فر�قه �قتر�حي �قبله على 1نه نكتة، �لكنه لم يفّكر بالعمل به 
 eألنه لم يجد حاجة 4لى هذ� �لتفريق ما ��5 �لمذهب �لجديد يقو

بمسا��� �لجنسين!
*   *   *

�لم ُنطل �إلقامة في صوفر ألننا لم نجد �ألمير فعدنا 51��جنا 
4لى 5مشق، نحمد �هللا على 1ننا ال نز�e نعيش في بلد فيه �لنسا. 

.(١)eجا� eنسا. ��لرجا
*   *   *
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لى �لقّر�	 �لكر��
لقد بذلُت في تصحيح هذ� �لكتا� غايَة ما �ستطعت 
من �لجهد، لكّني ال /َمُن -, يكو, فيه خطأ سهوُ& 
عنه، أل, �لكما; ليس ألحد من �لبشر، نما هو 
من صفا& خالق �لبشر. فأ<جو -, َيُمّن علّي قا<ئه 
(Fقا<J سائر كتب جّدG �لتي صّححُتها F-عد& 
خر�جها من قريب) فينّبهني لى -G خطأ سهو& 
 Mنا -شكر-F ،&عنه لكي -تد�<كه في �لطبعا& �آلتيا

S-Fعو له �َهللا بأ, يجز; له �ألجر �Fلثو��.

         مجاهد مأمو, Sير�نية
mujahed@al-ajyal.com
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